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Forord 

Rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag for Inderøy kommune 2018 til 2021, legges med dette 
fram for politisk behandling. 

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan baserer seg på en prosess som i hovedtrekk kan 
oppsummeres på følgende måte: 

 Gjennomgang av kommuneproposisjon for 2018 i vår 2017 i form av et strateginotat som var 
gjenstand for politisk behandling 

 Gjennomføring av et budsjettseminar mellom rådmannen, hans ledergruppe, hovedtillitsvalgte 
og et utvidet formannskap 

 Drøftinger i rådmannens ledergruppe 

 Enhetsvise budsjettmøter hvor man har kartlagt diverse behov og innsparingsmuligheter 

 Orienteringer i formannskapet 

 Deltakelse i statsbudsjettkonferanse, i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 Salderingsmøter i rådmannens stab  

Budsjett 2018 er å anse som første år i økonomiplanperioden 2018-2021. Kommunestyret fatter 
endelige vedtak for den økonomiske disponering for budsjettåret. For årene 2019 til 2021 besluttes 
rammer og føringer for videre planlegging. 

Budsjettdokumentet er omfattende. Ved bruk av innholdsfortegnelsen skal det være enkelt å finne fram 
til det som måtte være i leserens interesse. 

Budsjettforslaget for 2018 er relatert til opprinnelig budsjett 2017, og endringsoversikter tar 
utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett for 2018. Konsekvensjustert budsjett 2018, se hovedoversikt 
og endringsoversikter på virksomhetsområdene, er opprinnelig budsjett 2017 korrigert for endringer i 
lønn og pensjon mv. Konsekvensjustert budsjettramme er den budsjettrammen som må til i 2018 for at 
virksomhetsområdet skal opprettholde sin tjenesteproduksjon på samme nivå. Det er ikke 
foretatt prisjustering. I dette ligger et generelt innsparingskrav til alle enheter. 

Tallene for økonomiplanperioden er i faste 2018-priser. Budsjettet skal gi informasjon om alle reelle 
endringer av betydning for aktivitet og rammer. Formelt sett beskrives endringer med utgangspunkt i 
opprinnelig budsjett for 2018.  Hvis virksomhetsområdet har et kostnadsnivå (forbruk) som ligger over 
budsjettert nivå, vil det være behov for tilsvarende tiltak. 

Budsjettet og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i våre overordnede planer, 
kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så langt 
forutsetninger for prioriteringer ikke er endret. 

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 har man forsøkt å ta hensyn 
til statlige føringer og pålegg og nødvendige lokale prioriteringer. Det sier seg selv at dette er en 
vanskelig balansegang, siden ressurstilgangen er begrenset. I budsjett- og økonomiplandokumentet har 
man beskrevet og begrunnet de prioriteringene som er gjort. Det henvises til de innledende kapitlene 
for de overordnete betraktninger når det gjelder det utfordringsbildet kommunen befinner seg i, samt 
beskrivelse av hver sektor for en mer detaljert forklaring av de ulike enhetsvise tiltakene som er 
foreslått. 



Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 

Side 6 av 157 

Rådmannens forslag til vedtak 

 Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2018 med økonomiplan og handlingsplaner 2018- 2021, 
vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon i 
budsjettdokumentet av 02.11.17  

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

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

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

 Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2018 
slik det fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser». 

 Av disposisjonsfond disponeres kr 4,97 mill. kroner til følgende:  
o 3 mill. kroner til bredbånd i 2018, samt 3 millioner fordelt over perioden 2019 - 2020. 
o 500 000 kroner til etter og videreutdanning av lærere jf. budsjettvedtak 2017 om 

kommunalt utdanningsfond 
o 920 000 kroner til finansiering av utgifter ved innføring av generell eiendomsskatt 
o 150 000 kroner til sluttføring av helseutredningen 
o 400 000 kroner til profesjonalisering DG/Inderøy næringsforening 
o Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. 

 Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2018 med økonomiplan og handlingsplaner 2018 
-2021, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i 
budsjettdokumentet:  

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

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

 Det tas opp nødvendige lån til investeringer med inntil kr. 26,995 mill. kroner. 
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 Ramme for startlån for 2018 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende 
låneopptak. 

 Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt, fastsettes høyeste tillatte 
sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 
2018. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. 

 Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det for budsjettåret 2018 lignes 
eiendomsskatt i hele kommunen og for alle eiendommer.  

o Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter. Det 
benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. 

o Den generelle eiendomsskattesatsen for 2018 for de skattepliktige eiendommer settes 
til 4 – fire promille. 

o Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2018 settes til 2 – to 
promille. 

o Det er for 2018 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. 
Eiendomsskatteloven § 25 

 I henhold til Eiendomsskatteloven § 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: 

o Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 
fylke eller staten. 

o Eiendommer tilhørende Innherred Renovasjon IKS 

o Mosvik vannverk 

o Kulturbygg 

o Idrettsanlegg 

o Kirkestuer 

o Bedehus 

o Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger 

o Samfunnshus/grendehus 

o Fylkeskommunale skoler 

 I henhold til Eiendomsskatteloven § 7 b fritas følgende for eiendomsskatt:·  

o Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. 

o Bygninger tilhørende museum og historielag  

o Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har 
økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en 
forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet.  

 Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti for lån i 
henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV § 21 innenfor en samlet ramme på kr. 30 000. 
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 
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 Rådmannen bes om å ta en ny evaluering av struktur innen oppvekstområdet. I denne 
sammenheng bes rådmannen om å legge fram en sak som blant annet viser 
omstillingsmulighetene innen sektoren med økonomisk virkning fra senest høst 2019. 
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 

Beløp i 1000 
 
    

  Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Frie disponible inntekter       
Skatt på inntekt og formue  -148 070 -148 350 -149 134 -149 134 -149 134 -149 134 
Ordinært rammetilskudd -230 405 -236 268 -246 727 -248 966 -251 263 -250 911 
Skatt på eiendom -3 360 -3 245 -16 534 -22 846 -29 157 -28 904 
Andre direkte eller indirekte skatter -1049 -1 150 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 
Andre generelle statstilskudd -2 916 -3 416 -2 392 -2 392 -2 392 -2 392 

Sum frie disponible inntekter -385 801 -392 429 -415 837 -424 388 -432 996 -432 391 

       
Finansinntekter/-utgifter       
Renteinntekter og utbytte -3 803 -3 468 -2 632 -2 632 -2 632 -2 632 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 12 797 19 099 14 232 14 368 14 058 16 369 
Avdrag på lån 21 500 29 851 30 625 33 904 34 674 37 974 

Finansinntekter/-utgifter 30 495 45 482 42 225 45 640 46 100 51 711 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       
Til ubundne avsetninger 16 112 0 6 237 6 823 11 255 6 276 
Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-10 915 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -8 453 -12 024 -4 970 -2 000 -1 000 0 
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger -3 255 -12 024 1 267 4 823 10 255 6 276 

       
Overført til investering       
Overført til investering 2 457 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift -356 104 -358 971 -372 345 -373 925 -376 640 -374 403 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 348 686 358 971 372 345 373 925 376 640 374 403 

Merforbruk/mindreforbruk -7 418 0 0 0 0 0 
       
 
 
 

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet pr virksomhetsområde 

 
Beløp i 1000 
 

 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Politikk  3 454 3 687 3 787 3 987 3 787 3 987 
Administrasjon 28 500 28 952 30 478 31 213 31 728 32 228 
Oppvekst 128 421 126 949 128 546 127 291 127 151 127 151 
Helse, omsorg og sosial 139 610 139 303 144 308 145 422 145 572 139 815 
Kultur og fritid 16 090 16 652 15 935 15 985 15 985 16 035 
Eiendom og Kommunalteknikk  33 317 34 719 33 545 33 615 33 625 33 625 
Næring 1 115 4 430 4 830 3 430 3 430 3 430 
Fellesområder  -1819 4 279 10 916 12 982 15 362 18 132 

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 348 686 358 971 372 345 373 925 376 640 374 403 
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Budsjettskjema 2A – Investering 

 
Beløp i 1000 
 

 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018 -2021 
Finansieringsbehov        
Investeringer i anleggsmidler 98 652 31 765 36 945 17 179 17 410 286 812 358 346 
Utlån og forskutteringer 5 913 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 
Kjøp av aksjer og andeler 2 446 1 589 1 690 1 690 1 690 1 690 6 760 
Avdrag på lån 5 121 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger 2 814 2 000 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 114 947 39 354 42 635 22 869 23 100 292 502 381 106 

        
Ekstern finansiering        
Bruk av lånemidler -76 264 -27 426 -30 995 -17 283 -17 928 -143 020 -209 226 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 541 -2 000 0 0 0 -15 000 -15 000 
Tilskudd til investeringer -6 250 0 0 0 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -13 480 -8 339 -7 450 -3 896 -3 482 -57 312 -72 140 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -4 308 0 -2 500 0 0 -75 480 -77 980 
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering -101 844 -37 765 -40 945 -21 179 -21 410 -290 812 -374 346 

        
Intern finansiering        
Overført fra driftsbudsjettet -2 457 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger -10 647 -1 589 -1 690 -1 690 -1 690 -1 690 -6 760 

Sum intern finansiering -13 104 -1 589 -1 690 -1 690 -1 690 -1 690 -6 760 

        

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 

Budsjettskjema 2B – Investering pr. tjenesteområde 

 
Beløp i 1000 
 

Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018 - 2021 
Politikk  0 0 0 0 0 0 0 
Administrasjon 2 277 4 960 3 725 2 579 2 450 2 250 11 004 
Oppvekst 50 341 2 500 560 560 560 560 2 240 
Helse, omsorg og sosial 28 573 2 420 1 340 100 100 277 952 279 492 
Kultur og fritid 0 1 960 350 290 500 250 1 390 
Eiendom og Kommunalteknikk  11 132 5 900 10 020 6 900 7 300 5 300 29 520 
Vann og avløp 5 186 6 200 10 050 6 750 6 500 500 23 800 
Næring 0 7 825 10 900 0 0 0 10 900 
Fellesområder  1 143 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringer 98 652 31 765 36 945 17 179 17 410 286 812 358 346 
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Plangrunnlaget 

Kommunene er pålagt, gjennom Plan- og bygningslovens kapittel 11, å utarbeide en kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Planen skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. 

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel (eksempelvis budsjett og økonomiplan) som angir hvordan 
planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og den skal revideres årlig. Økonomiplanen, etter 
kommunelovens § 44, er en slik handlingsdel. 

Økonomiplanen setter økonomiske rammer for kommende fireårsperiode. Budsjettet defineres som 
første år i økonomiplanperioden og vedtas med bindende virkning. 

Når kommunestyret har vedtatt økonomiplanen, følges dette opp på de enkelte 
virksomhetsområdene/enhetene med virksomhetsplaner med mål og tiltak. Virksomhetsplanene 
rulleres årlig. 

Våre resultater skal dokumenteres gjennom årsrapporter på overordnet nivå og på virksomhetsnivå og 
løpende rapporteres til kommunestyret gjennom tertialrapporter. 

I følge Plan- og bygningsloven, § 10-1, skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi som et ledd i kommunens 
langsiktige samfunnsplanlegging. Den kommunale planstrategien for inneværende valgperiode ble 
vedtatt den 29.04.2016 i sak 20/16. 

Planstrategien viser hvilke planer som skal utarbeides og hvilke som skal revideres, og danner dermed 
grunnlaget for viktige forutsetninger/betingelser i det videre planarbeidet. 

Mål og satsingsområder som løftes i Kommuneplanens samfunnsdel, skal finnes igjen i alt planverk; det 
være seg kommunedelplaner, temaplaner og/eller handlingsplaner. Eller kort sagt: delmålene som er 
formulert i kommuneplanens samfunnsdel skal være hovedmål for de ulike kommunedelplaner, 
temaplaner og/eller handlings-/virksomhetsplaner. 

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, vil enhetenes virksomhetsplaner for driftsåret 2018 
bli synliggjort. Det skal være en direkte sammenheng mellom enhetenes målsettinger og kommunens 
overordnede planverk. Gjennom implementering av de ulike virksomhetsplanene i 
budsjettdokumentene, ønsker man å tydeliggjøre denne sammenhengen. 

Sammenhengen i det kommunale planhierarkiet er synliggjort i figuren nedenfor:  
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 Planoversikten finnes på kommunens hjemmeside. 

I planstrategien for Inderøy kommune, skal det legges vekt på utfordringer i de sentrale kommunale 
virksomhets- og tjenesteområdene. Det skal særlig legges vekt på generell samfunnsutvikling med 
bolyst, livskvalitet og næringsutvikling, langsiktig arealbruk - samt klima og miljø og universell utforming. 

I Kommuneplanens samfunnsdel vil det være naturlig å framheve noen overordnede målsettinger som 
skal ligge til grunn for kommunens arbeid basert på visjonen Best - i lag og verdiene åpenhet, raushet og 
respekt. 

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt den 19. juni 2017, er følgende overordnede målsettinger 
formulert: 

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

 Inderøy bygger livskvalitet og kultur for framtida, og skal ha vekst i befolkningstall og næringsliv 

 Inderøy skal ha god kvalitet på tjenester til innbyggere 

Delmålene for perioden 2017 - 2030 er formulert som følger: 

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7400 innen 2030 

 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud 

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

 Flest mulig skal være i stand til å ta vare på seg selv og ta gode helsevalg, kommunen skal utvikle 
tilbud som legger til rette for livsglede, mestring og god helse 

 Fremme god næringsutvikling 

 Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte 

 Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen 

 Være en god samarbeidspartner på felles prosjekter med kommuner på Innherred og Trøndelag 

 Ha en sterk politisk styring i kommunen 
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Status og rammebetingelser 

Føringer og pålegg fra staten 

Innledning 

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

Det økonomiske opplegget for 2018 

I kommuneproposisjonen for 2018 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom 4,3 og 5,3 mrd. kroner i 2018. Det ble varslet at mellom 3,8 og 4,3 mrd. kroner av 
inntektsveksten ville være frie inntekter. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i 
kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på om lag 4,6 mrd. kroner, tilsvarende 0,9 pst. Videre 
legger regjeringen opp til en realvekst i frie inntekter på knapt 3,8 mrd. kroner. Det tilsvarer en realvekst 
på 1,0 pst. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,6 pst. fra 2017 til 2018. 

I tabellen nedenfor vises veksten i frie inntekter i 2018 regnet med utgangspunkt i hva inntektsnivået 
ville vært i 2017, dersom det ikke hadde kommet merskattevekst. 

  

 

 

 

 

 

 

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med knapt 3,6 mrd. kroner til kommunene og 200 mill. kroner til 
fylkeskommunene. 800 mill. kroner av veksten i frie inntekter er begrunnet i statlige satsninger.  

  

  
Kom.prp 2018 
mrd. kr. 

Statsbudsjett 2018 
mrd. kr 

Vekst i frie inntekter 3,8 - 4,3 3,8 

Opptrappingsplan rus 0,3 0,3 

Tidlig innsats barnehage/skole 0,2 0,2 

Forebygg tiltak barn/unge 0,2 0,2 

Ferjefylker 0,1 0,1 

Demografi 2,2 2,2 

Pensjonskostnader 0,35 0,35 

Handlingsrom 0,45-0,95 0,45 
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Satsningene fordeler seg slik: 

  

  

  

  

  

Konsekvensene for Inderøy av det økonomiske opplegget som er varslet i forslag til Statsbudsjett for 
2018 er synliggjort i tabellen nedenfor:  

Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd og utjevning. Deflator er lønns- og 
prisstigning, vektet sammen til et gjennomsnitt. (tabell hentet fra Fylkesmannens 
presentasjon av Statsbudsjett 2018) 

Tabellen over viser at det økonomiske opplegget i Statsbudsjettet vil medføre en negativ vekst på 0,5 % 
for Inderøy kommune. Dette vil si at det økonomiske handlingsrommet vil bli meget begrenset i 2018. 

Regjeringen påpeker at analyser fra Senter for økonomisk forskning av data fra 2015 anslår et samlet 
potensial for effektivisering innenfor sektorene barnehage, skole og pleie og omsorg på 12 pst., under 
forutsetning av at alle kommuner blir like effektive som den mest effektive av sammenliknbare 
kommuner. En bedre organisering av tjenestene kan dermed frigjøre betydelige midler til bedre 
tjenester. Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i kommunesektoren. 
Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 pst., tilsvarer det 1,2 
mrd. kroner i 2018 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av 
inntektsveksten. I dette ligger det en klar forventning om at kommunesektoren skaffer en større grad av 
handlingsfrihet gjennom lokale effektiviseringstiltak. 

  

Satsningsområde pr. tjeneste 

Ressurskrevende tjenester 

Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester øker med kr. 50 000,- utover lønnsvekst. Kommunene vil 
med dette forslaget få kompensert 80 % av netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til 
enkeltbrukere ut over et innslagspunkt på 1 235 000 kroner. Ordningen gjelder fortsatt kun for 
tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. 

Statlige opptrappinger innenfor veksten i frie inntekter Mill. kr. 

Opptrappingsplan rusfeltet 300 

Tidlig innsats i skole og barnehage 200 

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 200 

Særskilt fordeling til ferjefylkene 100 

Sum 800 
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Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i 
kommunene. Stortinget har derfor vedtatt å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser 
fra og med 2021 til kun å omfatte plasser som gir netto tilvekst. Det er vedtatt en overgangsordning for 
perioden 2017–2020. I denne perioden kan deler av tilskuddet også benyttes til å fornye eksisterende 
bygningsmasse gjennom utskifting eller renovering. Bevilgningsforslaget for 2018 på Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett (kap.761, post 63) innebærer en tilsagnsramme på om lag 3 050 mill. 
kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser. 

For kommuner med høy dekningsgrad på sykehjem og annen heldøgns omsorgstilbud er det ikke bare 
flere, men bedre plasser kommunen trenger for å løfte tjenestetilbudet. 

Kommunene trenger omsorgsplasser som møter dagens og fremtidens krav til standard og utforming, og 
det innebærer at noen kommuner vil trenge ordningen i hovedsak til rehabilitering og standardheving, 
mens andre vil trenge den til kapasitetsøkning avhengig av demografi og omsorgsprofil. Gitt kravet om 
nettotilvekst som innfases gradvis frem mot 2021 vil de kommunene som har behov og som ikke har 
benyttet tilbudet få større utfordringer med å benytte tilskuddsordningen til rehabilitering jo lengre 
frem mot 2021 vi kommer. 

Opptrappingsplan for rusfeltet 

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og 
samordnet innsats på rusfeltet. Hovedfokus er på kommunesektoren. Regjeringen la inn en styrking på 
rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016–2020. Det er i 2016 og 2017 bevilget til sammen 
986,8 mill. kroner knyttet til oppfølging av planen. For 2018 er 300 mill. kroner av veksten i 
kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet.  

Tidlig innsats i barnehage og skole 

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagen og i skolen for å fange opp 
utfordringer tidlig og følge dem opp raskt. Det foreslås at 200 mill. kroner av veksten i 
kommunesektorens frie inntekter begrunnes med en økt satsing på tidlig innsats i 2018. 100 mill. kroner 
foreslås fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage, mens delkostnadsnøkkelen for grunnskole 
legges til grunn for fordelingen av de resterende 100 mill. kronene. For å legge til rette for at alle barn 
kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, har regjeringen sendt på høring et forslag om å 
lovfeste en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om denne overgangen. 
Kommunesektoren kompenseres for lovendringen gjennom en økning i rammetilskuddet på 20 mill. 
kroner i 2018.  

Skjerpet pedagognorm i barnehage 

Regjeringen la i september 2017 frem Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for 
kompetanse og rekruttering 2018–2022. Strategien skal bidra til å øke kompetansen til personalet i 
barnehagene for å realisere krav og intensjoner i den nye rammeplanen. Regjeringen foreslår å bevilge 
om lag 400 mill. kroner i 2018 til tiltak for å fremme kvaliteten i barnehagen. I budsjettforslaget foreslår 
regjeringen også å øke bevilgningen til flere barnehagelærere fra 172 mill. kroner i 2017 til 424 mill. 
kroner i 2018. Regjeringen har i juni 2017 sendt på høring et forslag om å skjerpe kravet til den 
pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) og et minimumskrav til grunnbemanningen i 
barnehagen (bemanningsnorm). 

Nye bemannings- og pedagognormer skal etter planen gjelde fra 1. august 2018. I statsbudsjettet for 
2018 er det som sagt bevilget 424 millioner kroner til ordningen. Halvparten av pengene går direkte til 
private barnehager gjennom særskilt tilskudd. Dette videreføres frem til 2020. Deretter finansieres 
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private barnehager med utgangspunkt i kostnadene til kommunale barnehager i to år gamle regnskap. 
Derfor vil tilskuddene til private barnehager øke betydelig fra 2020. 

Ifølge KS vil differansen mellom bevilgningene til kommunene og de faktiske kostnadene øke frem mot 
2021 og underdekningen være omtrent på en milliard kroner. Lokale anslag kan tyde på at 
underdekningen kan være større. 

 Tilskudd til frivilligsentraler 

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 
rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene er gitt en særskilt fordeling i en overgangsperiode på 
fire år. Rapportering fra kommunene viser at det er etablert 18 nye frivilligsentraler i 17 kommuner i 
2017. Det foreslås å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i 2018, inkludert 6,6 mill. kroner til kommuner 
med nyetablerte frivilligsentraler. Den kommunevise fordelingen av midlene går fram av tabell C-k i 
Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018) (Grønt hefte). Se også nærmere omtale i 
Prop. 1 S (2017–2018) for Kulturdepartementet. For Inderøy kommune utgjør dette en merutgift på kr. 
54 000,- i forhold til budsjett 2017.  

Barnevern 

200 mill. kroner av forslaget til vekst i frie inntekter til kommunene begrunnes med forebyggende tiltak 
for barn, unge og familier. Dette vil være med på å ruste kommunene for et større ansvar på 
barnevernsområdet i forbindelse med barnevernreformen. Samtidig underbygger det regjeringens 
prioriterte satsinger innenfor arbeid med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen mot vold og 
overgrep, og det åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i 2018. 

Eiendomsskatt  

Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 
produksjonsinstallasjoner, med unntak for vindkraftverk og de delene av petroleumsanlegg for olje og 
gass som omfattes av petroleumsskatteloven. Teknisk gjøres dette ved at eiendomskategorien «verk og 
bruk» fjernes fra eiendomsskatteloven, og at særreglene for verk og bruk videreføres kun for 
vannkraftverk, samt «vindkraftverk og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». Alle andre 
typer anlegg som i dag er verk og bruk, vil etter forslaget være alminnelig næringseiendom.  

Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg (kraftnett, telenett, bredbåndsnett, fjernvarmenett osv.) 
i all hovedsak fritas for eiendomsskatt, og at størsteparten av skattegrunnlaget i industrielle anlegg vil bli 
borte. Forslaget får dermed store konsekvenser for svært mange kommuner, og vil i særlig grad ramme 
industrikommunene. Også ilandføringskommunene vil få til dels store inntektstap, ettersom deler av 
anleggene ikke er omfattet av petroleumsskatteloven. 

Det er foreslått overgangsregler som skal gi en trinnvis reduksjon i skatteinntektene over 5 år fra 2019. 

Regjeringen foreslår endringer når det gjelder bruk av skattesatser. Det foreslås at skattesatsen skal 
være en promille det første året en kommune skriver ut eiendomsskatt (mot to i dag), og at skattesatsen 
som hovedregel bare kan økes med en promille fra år til år (mot to i dag). 

Forslaget innebærer en innsnevring av kommunenes økonomiske handlingsrom. 
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Rådmannens oppfølging av føringer i Statsbudsjett 2018 

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

Det må nevnes at det i enkelte sammenhenger er utfordrende å finne en balansegang mellom å rydde 
plass for de statlige føringer som Statsbudsjettet foreslår, og hva man ser er nødvendig av tiltak i et 
lokalt perspektiv. Sentrale føringer/pålegg må finansieres, og da vil det fort gå utover de tjenestene som 
ikke er prioritert fra statlig side, men som egentlig bør prioriteres ut fra lokale hensyn. 
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Utfordringer og strategi for kommunen 

Kommunens hovedmål, strategier, satsninger og utfordringsbildet 

Budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i gjeldende planverk. Det vises til tidligere beskrivelser av 
planstatus, planforankringer, mv. 

I visjonen Best – i lag. jfr. Kommuneplanens samfunnsdel, ligger en ambisiøs målsetting for kommunens 
tjenestenivå og rolle som forvalter og samfunnsutvikler. 

En avgjørende faktor for utviklingen i kommunens økonomiske rammebetingelser, er 
befolkningsutviklingen. Det skal fortsatt satses på å øke innbyggertallet i Inderøy kommune, og dermed 
følger man opp følgende delmål i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7 400 innen 2030 

Økonomien bør likevel planlegges for en befolkningsstørrelse som i dag, dvs. ikke planlegge for nivåer på 
driften som ikke er bærekraftig. I dette ligger at man også bør være forberedt på en 
befolkningsnedgang. Dette vil si at en planlegger økonomien slik at man bør kunne håndtere både 
befolkningsvekst og befolkningsnedgang uten uventede utslag i tjenestetilbudet. I planleggingen av den 
fremtidige tjenesteutviklingen (både faglig og strukturelt), bør man ta høyde for disse svingningene i 
folketallet. Dette gir en omstillingsutfordring, som også kommer klart til uttrykk i rådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan for perioden 2018 – 2021. 

Dette forsterkes ytterliggere ved at Inderøy kommune er en nylig sammenslått kommune - noe som 
medfører at kommunen får et inndelingstilskudd på ca. 19 mill. kroner frem til og med 2027. Dette 
tilskuddet blir trappet ned fram mot 2032. Det er nødvendig å ha med seg denne forutsetningen i vår 
løpende økonomiske planlegging. 

Det er utvilsomt gjeldsnedbetalingen (evt. med samme effekt oppbygging av disposisjonsfond) som vil 
være det viktigste og sikreste bidraget til å avlaste omstillingsutfordringen i fremtiden. 

Budsjett- og økonomiplanforslaget for drift er stramt. Etter en periode med betydelige investeringer for 
fremtiden, er det nødvendig å redusere driftsrammene. Derfor har rådmannen fokus på strukturelle 
endringer (innen helse og omsorg), samt foreslår utvidelse av eiendomsskatteområdet fra og med 2018. 

I tillegg til ovennevnte tiltak, ønsker rådmannen også å dra opp en diskusjon om øvrige virkemidler som 
må vurderes for å gjøre kommunens økonomiske situasjon mer bærekraftig. I denne sammenheng 
retter rådmannen en særskilt oppmerksomhet mot oppvekstsektoren.  

Utvikling av organisasjon og viktige fokusområder 

Som tidligere nevnt har Inderøy kommune som visjon Best – i lag. Det kan tolkes som ambisiøst, men 
samtidig meningsfylt - særlig når man skal bruke visjonen som ledetråd i organisasjons- og 
kvalitetsutvikling i en tid som er preget av stramme driftsrammer og i utgangspunktet lite handlingsrom. 

Kvalitet krever forbedringsevne og forbedringsvilje. En organisasjon av Inderøy kommunes størrelse, kan 
ikke ha store utviklingsavdelinger. Faktisk utvikling er ikke først og fremst avhengig av et stort 
utviklingsbyråkrati, men mer av evnen til å identifisere god praksis og omsette dette i egen organisasjon. 
Det er, blant annet, med bakgrunn i dette at det i 2015 ble utarbeidet en økonomi- og 
kvalitetsutredning. Det er lagt ned mye arbeid i å synliggjøre omstillingsmuligheter og tilhørende 
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kvalitetsforbedringer. Videre er det i 2017 foretatt en utredning av framtidens helse- og 
omsorgstjeneste i Inderøy kommune. Utredningen konkluderer blant annet med at framtidens helse- og 
omsorgstjeneste bør få en sterk dreining fra institusjonsopphold til mer hjemmebasert omsorg. Også 
denne utredningen vil være et viktig grunnlag for en større omstillingsprosess som må settes i gang fra 
2018. 

2018 blir et krevende år. Økonomisk har vi over lengre tid sett at driftsmarginene strammes til. Det har 
vært mer utfordrende for enhetene å holde de budsjettmessige driftsrammer, dette til tross for streng 
og hyppig regnskapskontroll. Budsjettet for 2017 ble vedtatt med et betydelig bruk av kommunens 
disposisjonsfond, samtidig som at kommunens gjeldsgrad holder seg stabilt høy. Likevel viser 
kommunebarometeret for 2017 at vi innenfor de fleste områder produserer kostnadseffektive tjenester. 
Kommunens nøkkeltall er klart bedre enn hva de økonomiske forutsetninger skulle tilsi. 

Kommunebarometeret viser videre at kommunen befinner seg langt nede på rangeringen når det 
gjelder økonomi (se tabellen under) 

 

Kommunebarometeret forteller oss også at vi har potensielle innsparingsmuligheter 
innenfor oppvekstsektoren og barnevern. Dette er illustrert i tabellen nedenfor. 

 

Rådmannen mener det er viktig å peke på denne analysen, siden vi i 2018 skal sette i gang et større 
omstillingsarbeid innenfor helse og omsorg, et tjenesteområde som i utgangspunktet allerede drives 
kostnadseffektivt fra før. Denne omstillingsprosessen vil kreve mye av de involverte (både ansatte og 
tjenestemottakere). Helse- og omsorgsutredningen har vist oss at vi er nødt til å komme i gang med 
denne omstillingen, men spørsmålet er om dette er nok. 

Når det gjelder kostnadsnivå på barnevern, er det foretatt en grundig gjennomgang av tjenestens 
utgifter. Dette har blant annet resultert i innsparingstiltak som er nærmere omtalt i kapitlet om Helse, 
rehabilitering og barnevern. Ellers kan det nevnes at det er forholdsvis mange barn som er under 
omsorg utenfor heimen, dette til tross for at det er stort fokus på forebyggende tiltak i tett samarbeid 
med kommunens familiesenter. 
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Den økonomiske situasjon i 2016 og 2017 var og er utfordrende. Netto driftsresultat for 2016 lå på ca. 
5,2 mill. kroner, dvs. en driftsmargin som ligger på 1 % av kommunens inntektsnivå. Dette er langt fra 
tilfredsstillende, ikke minst fordi dette positive driftsresultatet i all hovedsak var et resultat av den 
ekstraordinære høye skatteinntekten i 2016. I budsjettet for 2017 er det tatt høyde for et utstrakt bruk 
av kommunens disposisjonsfond, og dermed vil netto driftsresultat for 2017 være negativ. 

Den økonomiske utviklingen de siste to år kan tyde på at vi styrer i retning av en langsiktig økonomisk 
ubalanse. Kommunen har fortsatt reserver i sitt disposisjonsfond, men det sier seg selv at vi ikke kan 
basere kommunens langsiktige drift på bruk av dette. Vi er altså nødt til å snu denne negative trenden. 
Hvis ikke, vil vi fort komme i en situasjon hvor Robek kommer faretruende nært. 

Inderøy kommune vil som sagt møte betydelige utfordringer i nærmeste framtid. Strammere 
økonomiske rammebetingelser, kombinert med sterkere statlige føringer på blant annet 
effektiviseringskrav, bemanningsnorm og økning av kommunale oppgaver, vil utfordre oss på økonomisk 
bærekraft. Dette, kombinert med at det fortsatt ligger et effektiviseringspotensial innen 
oppvekstsektoren, gjør at rådmannen ser behov for å ta en ny vurdering av oppvekstsektoren i løpet av 
neste økonomiplanperiode.  

Kommunereformen 

Inderøy kommune har fattet vedtak om å bestå som egen kommune, og rådmannens forslag til budsjett 
og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 legger dette til grunn. Som en følge av dette vedtaket, 
har kommunens rammetilskudd blitt redusert fra og med 2017. Rådmannen har belyst utfordringsbildet 
knyttet til dette i flere sammenhenger, og har påpekt viktigheten med strukturelle grep. 

Endringene i de statlige rammeoverføringer har ikke vært til kommunens fordel, og det sier seg selv at 
dette utfordrer vedtaket som er fattet i forbindelse med kommunens oppfølging av kommunereformen. 
I denne sammenheng må det også nevnes at regjeringen har varslet en videreføring av 
kommunereformen. I forbindelse med kommuneproposisjonen for 2019 vil regjeringen komme med en 
nærmere utdyping av hva man har tenkt å ta i bruk av virkemidler. 

Statsbudsjettet konkretiserer dermed ikke hva videreføring av kommunereformen vil inneholde, men 
det sier seg selv at de økonomiske rammebetingelser for Inderøy som regjeringen definerer som "frivillig 
liten", ikke blir optimalisert. For likevel å kunne opprettholde vedtak om å ikke slå seg sammen med 
andre kommuner, gjøres det dermed i enda sterkere grad appell på kommunens evne og vilje til å foreta 
strukturelle grep.  

Eiendomsskatt 

Som rådmannen ved flere anledninger har påpekt, vil kommunen være avhengig av inntekter knyttet til 
eiendomsskatt. Dette vil komme i tillegg til de større strukturelle endringene innenfor de tidligere 
nevnte tjenesteområdene. 

Fra og med 2018 foreslår rådmannen å innføre generell eiendomsskatt på alle eiendommer i 
kommunen, det vil si: Verker og bruk, andre næringseiendommer, samt boliger og fritidseiendommer. I 
2017 er det pågått et utstrakt registrerings- og takseringsarbeid av alle eiendommer i kommunen. 
Rådmannen foreslår i forbindelse med budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 en 
promillesats på 2 promille i 2018 for boliger og fritidseiendommer, med en gradvis økning med 1 
promille pr. år i hele økonomiplanperioden. 

Dette vil gi følgende inntektsmuligheter i planperioden: 
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 2 promille i 2018: kr. 13 131 000,- 

 3 promille i 2019: kr. 19 697 000,- 

 4 promille i 2020: kr. 26 262 000,- 

 4 promille i 2021: kr. 26 262 000,- 

Det må nevnes at endringsforslaget i Eiendomsskatteloven om å redusere opptrappingsmuligheten av 
promillesatsen fra 2 promille pr. år til 1 promille pr. år inneholder en innsnevring av kommunens 
økonomiske handlingsrom. 

Når det gjelder verker og bruk og andre næringseiendommer er det også viktig å nevne at 
inntektspotensialet for verker og bruk kan gå ned fra og med 2019, dersom regjeringens forslag til 
endringer i Eiendomsskatteloven blir gjennomført. Dette er synliggjort i tabellen nedenfor: 

 

Som det framkommer vil skattegrunnlaget for verk og bruk i Inderøy kommune bli redusert med mer 
enn halvparten i forhold til dagens skattegrunnlag. Skattegrunnlaget for "annen næring" vil være 
uforandret (kr. 311 343 000,-). 

Det er foreslått overgangsregler som skal gi en trinnvis reduksjon i skatteinntektene fra 
produksjonsutstyr og -installasjoner over fem år fra og med 2019, med 20 % hvert år. Verdien av disse 
eiendelene skilles ut som et særskilt skattegrunnlag, og på dette skattegrunnlaget kan det ikke anvendes 
høyere skattesats i overgangsperioden enn den som kommunen fastsetter for verk og bruk for 
skatteåret 2018. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 har man 
imidlertid tatt utgangspunkt i en promillesats på 4 promille i 2018 for verk og bruk og annen næring, og 
fra og med 2019 en promillesats på 4 (dagens nivå). Hvis kommunestyret ønsker å fravike rådmannens 
forslag og redusere promillesatsen for verk og bruk i 2018 til lavere enn 4, vil dette med andre ord ha en 
negativ betydning også for inntektsnivået de påfølgende 4 skatteår. 

Når det gjelder taksering for eiendommer i kategorien verk og bruk er hovedregelen at bygninger og 
tomter fra 2019 skal være verdsatt etter dagens regler for annen næringseiendom. Ved siste taksering 
av verk og bruk i 2016, ble de samme sjablongene lagt til grunn som de som ble benyttet ved taksering 
av annen næringseiendom i 2017. Dette medfører at departementets forslag om åpning for bruk av 
teknisk verdi gjør at behovet for ny takst faller bort for Inderøy kommune sitt vedkommende.  

Ved utskriving av promillesats på verk og bruk og andre næringseiendommer i 2018 skal man også være 
klar over at 2018 er i henhold til foreslått endring det siste året skattesatsen kan økes med 2 promille fra 
året før. Fra 2019 skal skattesatsen ikke kunne økes med mer enn 1 promille fra ett år til det neste. 

I skrivende stund er det ennå uavklart om de foreslåtte endringene blir gjennomført. I rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021, har man likevel innarbeidet de 
økonomiske konsekvenser knyttet til de foreslåtte endringene. 
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Kvalitetsarbeid 

I løpet av 2017 har rådmannen hatt fokus på kvalitetsarbeid, hovedsakelig i form av implementering av 
kommunens avviks- og dokumenthåndteringssystemet EQS. I 2017 har man prioritert to områder i dette 
arbeidet. For det første har man lagt stor innsats i å få lagt alle relevante prosedyrer inn i systemet. For 
det andre har kommunen tatt i bruk elektroniske avviksskjema. Ansvar for å følge opp det enkelte 
innmeldte avvik er plassert hos den ansattes nærmeste leder. Man jobber nå med å utarbeide gode 
systemer for hvordan man skal innhente og analysere statistikker over avviksmeldinger, og hvordan 
dette skal rapporteres og brukes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 

Videre holder man på med revidering av kommunens etiske retningslinjer, samt retningslinjer og rutiner 
for varsling. I 2018 vil rådmannen fortsette med dette arbeidet, hovedsakelig i form av implementering 
av de nevnte retningslinjene. 

Videre jobbes det fortløpende med en helintegrering av Framsikt som er kommunens digitaliserte 
budsjetterings-, analyse- og rapporteringssystem. Sammen med et fåtall andre kommuner er Inderøy en 
pilotkommune for dette økonomisystemet, og vi har dermed store muligheter til å påvirke både innhold 
og anvendelsesområder. Budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 er i sin helhet produsert i 
Framsikt og allerede nå konstaterer vi at systemet bidrar til bedre internkontroll og dermed bedre 
oppfølging av økonomistyringen. Implementering av Framsikt som elektronisk økonomistyringssystem 
vil dermed være en viktig satsning innenfor kommunens kvalitetssikringsarbeid.  

IKT-samarbeidet 

I forbindelse med den politiske behandlingen av budsjett og økonomiplan for perioden 2016 - 2019, ble 
det blant annet fattet følgende vedtak: "Rådmannen bes å ta en gjennomgang av Inn-
Trøndelagssamarbeidet på IKT-området med sikte på å avklare hvilke muligheter som ligger innen 
effektivisering og kvalitet på tjenesten – jf. revisjonsrapport." 

Ultimo 2017 er det satt i gang et felles IKT prosjekt (Digginn-prosjektet) i Inn-Trøndelag som skal være 
med på å danne et felles målbilde av framtidens digitaliseringsbehov. For å legge en god plan for 
utvikling må man starte med å vite hvor man står. I kartleggingsfasen av prosjektet ser vi blant annet 
på hvordan vi er organisert, hvilke hovedoppgaver som ligger i de forskjellige avdelingene og dagens 
hovedutfordringer. I tillegg kartlegger vi hvilke tjenestesamarbeid kommunene har med andre 
kommuner som involverer bruk av digitale tjenester. Mange er blitt utfordret til å bidra til å 
fortelle hvilke datasystemer vi benytter, konkrete moduler som er i bruk, og hvor godt de bidrar til å løse 
arbeidsoppgavene de er ment til. 

Videre ser vi på behovene i årene som kommer. Vi ønsker å finne de lavthengende fruktene som på kort 
sikt kan øke handlingsrommet i de forskjellige sektorene. Hvilke fellesløsninger kan vi enkelt ta i bruk 
allerede det kommende året - hvilke selvbetjeningsløsninger bør vi få på plass først?  

I forhold til satsingsområder så deler vi i kort- mellomlang - og lang sikt. På kort sikt setter vi opp hva vi 
bør få til i 2018. På mellomlang sikt er det i løpet av 2-4 år. Og på lang sikt er hvor vi skal være om 4-8 år. 

Digginn-prosjektet vil dermed danne et viktig grunnlag for den videre (regionale) 
digitaliseringsstrategien. I samarbeid med IKT-tjenesten for Inn-Trøndelag vil man jobbe videre med 
dette i løpet av 2018. 

En av de viktigste leveransene fra prosjektet vil være de anbefalte målbildene. Målbildene vil være 
sektorvise og interkommunale, og si noe om hvilke digitaliseringsstrategier kommunene i Inn-
Trøndelagsregionen bør ha for årene framover på de ulike tjenesteområdene. Digginn-prosjektet vil 
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dermed danne et viktig grunnlag for den videre (regionale) digitaliseringsstrategien. Som følge av dette, 
vil mange nye digitaliseringsprosjekter bli foreslått. Parallelt med utarbeidelsen av målbildene, jobbes 
det også med anbefalinger knyttet til organisering av arbeidet, og ikke minst hvordan man kan utøve en 
effektiv porteføljestyring slik at man både får sikret at man prioriterer de riktige prosjektene, og at det 
blir avsatt tilstrekkelige ressurser slik at prosjektene faktisk blir gjennomført. Denne porteføljestyringen 
må innordnes i de ordinære prosesser for budsjett og økonomiplan, og for økonomistyring og -
rapportering. I samarbeid med IKT-tjenesten og de øvrige kommunene i Inn-Trøndelag vil rådmannen 
følge opp dette videre i løpet av 2018, og i de påfølgende budsjett- og økonomiplanprosesser.   

Innkjøpssamarbeidet 

I 2018 vil man også ha fokus på innkjøpssamarbeidet, både opp mot vertskommunen som leverer 
innkjøpskompetansen, og internt i egen organisasjon. Rådmannen ser det som formålstjenlig å se på 
muligheten til å ha en sterkere formalisering av innkjøpssamarbeidet, utover dagens avtale, som baserer 
seg på tjenestekjøp. Dette vil man også vurdere i en større regional sammenheng. Rådmannen ser på 
dette som et viktig satsningsområde, og er dermed innstilt å få til et mer formalisert innkjøpssamarbeid i 
Innherredsregionen. I denne sammenheng vil det i løpet av kort tid bli lagt fram en sak som beskriver en 
løsning for et mer formalisert tjenestesamarbeid innen innkjøp i hele Innherred.  

Hva har rådmannen ikke funnet rom for i sitt forslag til budsjett og økonomiplan? 

Innledningsvis nevnes det at Rådmannen har forsøkt å følge opp alle innmeldte behov, både fra 
driftsenhetene, men også fra eksterne interessenter som kirke, forskjellige lag og organisasjoner, mm. 

Med utgangspunkt i kommunens utfordrende økonomiske situasjon, har man imidlertid måttet være 
restriktiv når det gjelder økning av driftsrammer. Der hvor det er foreslått en økning av driftsrammene 
er det som regel snakk om en økning av driftsnivået som man uansett skulle ha fått. Videre må det 
nevnes at de rammeøkningene som er foretatt i mange tilfeller er lavere enn innmeldt behov. Dette er i 
størst mulig grad gjort etter dialog med de involverte enhetsledere, slik at nivå av rammeøkninger 
likevel imøtekommer neste års driftsutfordringer på en tilfredsstillende måte. 

Rådmannen har ikke funnet rom for følgende tiltak: 

 Generell kompensasjon for prisveksten - i dette ligger det et generelt innsparingskrav etter 
"ostehøvelprinsippet" 

 50 % stilling som er øremerket byggesak, innmeldt av enhet for Plan, miljø og landbruk (kostnad 
kr. 400 000,-) 

 Rydding lans veger (kostnad kr. 50 000,-) 

 Grillhytte Sakshaug barnehage (kostnad kr. 60 000,-) 

 Skolebibliotek koordinator (kostnad kr. 200 000,-) 

 Samarbeid Frol orkester (kostnad kr. 40 000,-) 

 Søknad fra Nils Aas kunstverksted om støtte til utvidelse av museumslokaler (kr. 4,2 mill.). Her 
pågår det fortsatt dialog for å se om dette beløpet kan reduseres 

 Støtte til diverse arrangement. Totalsum på søknader ligger på kr. 1 155 000, mens rådmannens 
forslag på tildeling ligger totalt på kr. 500 000,-. De fleste arrangement har likevel fått et lite 
beløp (som riktig nok ofte ligger langt unna søknadssummen). Her henvises det til vedlegg til 
budsjettdokumentet for utfyllende informasjon 

Ellers er det foreslått diverse innsparingstiltak i flere enheter. Det henvises til de enhetsvise beskrivelser 
av neste års budsjett for en mer utfyllende informasjon om innsparingstiltakene. 
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Personal 

Kommunens administrative organisering 

Kommunens administrasjon er organisert i en to-nivå modell: 

 

Nærvær, HMS og inkluderende arbeidsliv 

Nærværsutviklingen de siste årene viser at vi må forsterke opp vårt arbeid innenfor HMS og 
inkluderende arbeidsliv. Vi har de siste årene hatt følgende tall for nærvær: 2014 - 91,3 %, 2015 - 
90,5 %, 2016 – 91,4 % 

Som det framkom i sak 10/2017, behandlet i Administrasjonsutvalget den 4. oktober 2017, har 
sykefraværet i Inderøy kommune holdt seg stabilt høyt over tid. Dette til tross for igangsetting av ulike 
tiltak og jevnlig rapportering om status til det politiske styringsnivå. 

Rådmannen har fra høst 2015 satt ekstra fokus på sykefravær, og vi må fortsatt holde innsatsen høy og 
styrke arbeidet med å skape gode helsefremmende arbeidsplasser. Vi tror på at suksessfaktorene er: 
Godt systematisk HMS-arbeid, åpen og god dialog mellom ledere og ansatte (og kolleger), fokus på 
muligheter samt oppfylle krav i regelverket. Det betyr at våre ledere må jobbe med god individuell 
oppfølging, forebyggende arbeid, og arbeide systematisk med friskfaktorer (helsefremmende arbeid). I 
denne sammenhengen vurderer rådmannen det som avgjørende at man følger opp enhetene tett. I 
dette ligger det også en kapasitetsmessig utfordring. I en god del sammenhenger har det vist seg 
vanskelig å opprettholde trykket på dette oppfølgingsarbeidet. Dermed har faren for at man mister noe 
av det fokuset på dette arbeidet vært til stede. 

Som rådmannen vurderer det, er strategiene som er lagt for den videre sykefraværsoppfølgingen 
tilfredsstillende. Hovedproblemet er imidlertid at man i perioder ikke klarer å ha den kontinuerlige og 
tette oppfølgingen som, etter rådmannens vurdering, må til for å få ned sykefraværet. Rådmannen 
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mener dermed at man i det videre arbeidet fortsatt skal ha fokus på implementering og gjennomføring 
av de etablerte strategiene, og at vi må arbeide jevnt med faste aktiviteter og tiltak. Rådmannen ønsker 
likevel også å understreke at han ser et klart behov for å styrke vårt overordna arbeid med HMS/IA med 
en personell-ressurs og kompetanse. Det er i denne sammenhengen at rådmannen i forbindelse med 
budsjett og økonomiplan foreslår igangsetting av et 1-årig sykefraværsprosjekt. Til dette prosjektet er 
det knyttet en 100 % stillingsressurs som skal ha fokus på implementering av etablerte strategier, samt 
tett leder- og medarbeideroppfølging. Vedkommende skal også være kommunens bindeledd opp mot 
bedriftshelsetjenesten, NAV-arbeidslivssentral og andre eksterne aktører som har en rolle i 
sykefraværsoppfølgingen. Stillingen skal dessuten forsøke å få eksterne finansieringsmidler, men det 
settes også av midler fra rådmannens utviklingsfond til finansiering. Stillingen vurderes forlenget, hvis 
det viser seg at dette er et effektivt virkemiddel for å få ned sykefraværet. 

Rådmannen ønsker å opprettholde vår langsiktige mål om et sykefravær på 7 %. Vi må ha et sterkt fokus 
på våre aktiviteter. Hovedaktivitetene vi må arbeide med kan oppsummeres i følgende illustrasjon: 

  

 

  

Lederutvikling 

Rådmannen vil i 2018 fortsatt ha hovedfokus på relasjonsledelse. Temaet er tatt inn i lederutviklingen i 
2016 og ses som et ledd i den systematiske sykefraværsoppfølgingen som er nevnt ovenfor. Dermed skal 
denne satsningen videreføres. Så langt har vi hatt fagsamlinger med ledere 
innenfor relasjonsledelse, oppfølgingsplan IA, arbeid og psykisk helse.  

Vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter 

I samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjeneste vil en starte på en gjennomgang av 
organiseringen av verneområdene, og det skal foretas nyvalg av verneombud i 2018.  Rådmannen er 
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opptatt av å forsterke arbeidet som vernetjenesten gjør og sette fokus på bl.a. temaet medvirkning og 
omstilling. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen fra 2017 blir også en prioritert oppgave i 2018 
både sentralt og lokalt ved de ulike arbeidsplassene. NAV Arbeidslivssenter er en viktig 
samarbeidspartner i våre ulike sykefraværsprosjekter og vi har en dialog om videre samarbeid på flere 
prosjekter i 2018. Her nevnes spesielt bistand og omsorg og skole.  

Samlinger for alle ansatte 

Det legges opp til to samlinger for alle ansatte i 2018. Her vil en sette fokus på blant annet nærvær og 
helse. En samling på våren og vår tradisjonelle samling på slutten av året. 
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Investeringer i økonomiplanen 

Investeringsbehov og planer for kommunen 

 
Inderøy kommune er Inderøys største arbeidsgiver, og dermed den største enkelte bidragsyter til 
verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy. 

Dette bidraget ytes primært gjennom den ordinære tjenesteproduksjonen. God opplæring, og generelt 
ivaretakelse av barns lærings- og oppvekstsvilkår, er verdiskapning og samfunnsutvikling. Det samme 
gjelder god pleie og omsorg, gode helsetjenester, ivaretakelse og fornyelse av veger og bygg og 
kulturtjenester, for å nevne noen hovedområder. 

Ved inngangen av budsjettåret 2018 vil kommunen ha en brutto lånegjeld knyttet til egne investeringer 
på omlag 686 mill. kroner. Utbygging av AKSET ble avsluttet i 2016 og vil ikke øke gjelden ytterligere i 
2017. Dette er svært høye tall og betydelig over sammenliknbare kommuner. Dermed vil man i det 
videre måtte være forsiktig med å ta inn nye investeringsprosjekter. Kommunens helse- og 
omsorgsutredning vil nok utløse et større investeringsbehov. Det er imidlertid en målsetting om at økte 
kapitalkostnader knyttet til dette investeringsbehovet i all hovedsak blir dekket inn av effektivisering av 
tjenestene innenfor helse og omsorg. 

Likevel kan kommunens investeringsportefølje betraktes som relativ betydelig og kan 
begrunnes primært i behovet for ytterligere å styrke Inderøy kommune som leverandør av gode 
kommunale tjenester, men også med perspektiv om å bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på 
næringssiden. En del av de foreslåtte investeringer må også ses i lys av vedtaket om å beholde dagens 
skolestruktur. 

I 2017 har det vist seg at det har vært en utfordring å følge opp alle vedtatte investeringsprosjekter. Det 
har hovedsakelig vært kapasitetsmessige utfordringer som har resultert i manglende framdrift. I 2018 vil 
man imøtekomme denne utfordringen gjennom etablering av en midlertidig prosjektlederstilling, som 
får et hovedansvar for igangsetting og oppfølging av de planlagte investeringsprosjekter (utenom 
investeringer knyttet til helse- og omsorgsutredningen). 

Nye investeringer fremover må, i enda større grad, begrunnes i effektivisering slik at kapitalkostnadene 
dekkes gjennom kostnadsreduksjoner i drift. Det vises videre til de enhetsvise beskrivelsene av 
investeringsbudsjettet i planperioden. 

Startlån 

Inderøy kommune ønsker fortsatt å satse på å gi mennesker en mulighet til å etablere seg i egen bolig 
selv om de ikke får lån i andre banker for å kjøpe en egnet bolig. Seneste statistikk fra SSB (2014- tall) 
viser at de to største årsakene for å avslå søknader om husbanklån og/ eller tilskudd fra Husbanken, er 
for dårlig betjeningsevne eller for god inntekt. Inderøy kommune tar mål av seg at alle som har 
langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten for sparing hvor kommunen 
hensyntar barn og særlige sosiale eller helsemessige utfordringer skal gjøres kjent med muligheten 
startlån eller tilskudd via Husbanken kan gi. Inderøy kommune tar mål av seg i 2018 å søke om 4 mill. 
kroner i Husbankmidler, og vil samtidig utarbeide en strategi og målsetting som inkluderer et mer 
tverrfaglig samarbeid i administrasjonen for å nå målgruppene med å tilby Husbanklån/ -tilskudd. I 
forbindelse med dette skal rådmannen i løpet av 2018 legge fram en revidert utgave av bolig-sosial 
handlingsplan og/eller bolig-politisk handlingsplan. 
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Egenkapitaltilskudd KLP 

Det årlige egenkapitaltilskuddet i KLP budsjetteres i investeringsregnskapet og finansieres med ubundet 
kapitalfond/disposisjonsfondet. Anslaget på i underkant av kr 1,7 mill. kroner er i samsvar med 
prognoser fra KLP. 
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Hovedtallene i budsjettforslaget 

Sentrale inntekter 

   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 
Skatt på inntekt og formue  -148 350 -149 134 -149 134 -149 134 -149 134 
Ordinært rammetilskudd -236 268 -246 727 -248 966 -251 263 -250 911 
Skatt på eiendom -3 245 -16 534 -22 846 -29 157 -28 904 
Andre direkte eller indirekte 
skatter 

-1 150 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 

Andre generelle statstilskudd -3 416 -2 392 -2 392 -2 392 -2 392 

Sum sentrale inntekter -392 429 -415 837 -424 388 -432 996 -432 391 

 
Som omtalt tidligere, er konsekvensen av det økonomiske opplegget i forslag til Statsbudsjett for 
2018 en realnedgang på -0,5 % fra 2017 til 2018.  

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2018 – 2021, tar utgangspunkt i en inntektsramme 
på 415,8 mill. kroner. Disse frie disponible midler består i all hovedsak av rammetilskudd, skatt på 
formue og inntekt samt generell eiendomsskatt.  

Rammetilskudd og skatteinntekter 

Ved beregning av rammetilskudd og skatteinntekter er KS’ prognosemodell («Stolpmodellen») anvendt. 
Prognosemodellen tar utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. 
I modellen er det lagt inn lokale prognoser for befolkningsvekst. Rådmannen har tatt utgangspunkt i 0-
vekst i kommunens befolkningsgrunnlag i økonomiplanperioden.  Det legges til grunn 6800 innbyggere 
som er samme nivå som i budsjett 2017. Dette på bakgrunn av egne prognoser for forventet 
befolkningsvekst i Inderøy kommune og befolkningen pr 1.7.17 som var 6779. 
Videre tar rådmannen utgangspunkt i en skattevekst på 2,4 % med utgangspunkt i prognosene for 2018. 

Trekket for overgang til lavere sone for arbeidsgiveravgift er redusert og utgjør 3,9 mill. kroner i 2018. 

Realnedgang i rammetilskudd og skatteinntekter medfører behov for enten å øke nivået på andre 
inntekter eller redusere kostnadsveksten - eller begge deler.  

Skatt på eiendom 

I 2017 ble eiendomskatteområdet utvidet til å omfatte annen næringseiendom i tillegg til verker og bruk 
med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 3 bokstav d). 

Rådmannen har som utgangspunkt at promillen for eiendomsskatt på verker og bruk skal være på 
dagens nivå. For 2018 foreslår rådmannen å opprettholde dagens promillesats på 4 promille for verker 
og bruk og annen næringseiendom. Fra 2019 legges til grunn regjeringens forslag om endringer i 
eiendomsskatteloven som medfører endringer i skattegrunnlaget for verker og bruk.   

I budsjettet for 2018 foreslår rådmannen å innføre generell eiendomsskatt på alle eiendommer i 
kommunen. Rådmannen foreslår 2 promille på boliger og fritidseiendommer i 2018 iht. dagens 
regelverk. Forslag til endringer i eiendomsskatteloven om at skattesats kun kan endres med 1 
promille fra 2019 legges til grunn. Rådmannen foreslår økning med 1 promille pr. år i resterende del av 
planperioden, til 4 promille i 2020 og 2021. 
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Oppsummert legger rådmannen til grunn følgende promille i planperioden: 

  

  

  

  

Rådmannen har foretatt et foreløpig anslag av inntektspotensialet på boliger og fritidseiendommer. 
Dette legges til grunn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Det er usikkerheter knyttet til 
anslag for inntekter fra eiendomsskatt. Skattegrunnlaget kan påvirkes av videre takseringsarbeid og 
klagebehandling. 

Rådmannens anslag på inntektsnivå knyttet til eiendomsskatt i planperioden (korrigert for de foreslåtte 
endringene i Eiendomsskatteloven): 

  

  

  

  

Andre direkte og indirekte inntekter 

Andre direkte og indirekte inntekter er naturressursskatt og konsesjonsavgift. 

Naturressursskatt er en særskatt for kraftselskap og en del av skatteinntektene for kommunen. 
Naturressursskatten skal presenteres under denne budsjettposten. Inntekten er budsjettert på samme 
nivå som tidligere, anslagsvis 800 000 kroner. 

Konsesjonsavgift er årlig avgift som Mosvik kraftverk plikter å betale til kommunen. Avgiften fastsettes 
med utgangspunkt i kraftgrunnlaget og er budsjettert på samme nivå som tidligere år, anslagsvis 350 
000 kroner. 

  

Andre generelle statstilskudd 

Andre generelle statstilskudd er rentekompensasjon knyttet til investeringer i skole- og helsebygg. 
Rentekompensasjon for 2018 reduseres i forhold til 2017. Dette skyldes rentenedgang. 
Videre er kommunens innvilgede ramme for rentekompensasjon for skolebygg benyttet i sin helhet slik 
at kommunen ikke får rentekompensasjon på nye investeringer, inntil rammen økes. Rådmannen kan 
ikke se at rammen økes i Statsbudsjett 2018.  

Promillesats eiendomsskatt 2018-2021 

Promillesats 2018 2019 2020 2021 

Verker og bruk og annen næring 4 4 4 4 

Boliger og fritidseiendommer 2 3 4 4 

Eiendomsskatt 2018-2021 

  2018 2019 2020 2021 

Verker og bruk -2 158  -889  -889  -889 

Annen næring -1 245 -1 245 -1 245 -1 245 

Boliger og fritidseiendommer -13 131 -19 697 -26 262 -26 262 
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Utvikling frie inntekter 

En realnedgang i frie inntekter i 2018 øker det økonomiske utfordringsbildet. For å kunne ha et best 
mulig tjenestetilbud er kommunen avhengig av å ha en robust økonomi. For å nå økonomiske 
målsettinger som skal bidra til god kommunal tjenesteproduksjon, er det nødvendig å kompensere dette 
med å øke andre inntekter, samt arbeide med å effektivisere kommunens tjenesteproduksjon. 

Budsjettforslag innebærer en nominell økning i frie disponible inntekter fra 2017 til 2018 på omlag 6,1 
%. I planperioden utgjør økningen 10 % i forhold til budsjett 2017. 

 

Finansinntekter og -utgifter 

 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 
Renteinntekter og utbytte -3 468 -2 632 -2 632 -2 632 -2 632 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 19 099 14 232 14 368 14 058 16 369 
Avdrag på lån 29 851 30 625 33 904 34 674 37 974 

Netto finansinntekter/finansutgifter 45 482 42 225 45 640 46 100 51 711 

Finansutgifter i tjenesteområdene 373 338 338 338 338 

Totale finansutgifter 45 855 42 563 45 978 46 438 52 049 

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

 Finansiering av investeringsutgiftene 

 Netto driftsresultat og disponeringen av dette 

 Rentenivå 

 Avdragstakt  

Kommunen har i perioden 2014- 2016, foretatt betydelige investeringer. Investeringene i AKSET utgjør 
en vesentlig del av dette. Kommunen finansierer investeringene i hovedsak ved lån og 
momskompensasjon. Størrelsen på langsiktig gjeld vil påvirke nivået på avdrag på lån og renteutgifter 
framover.  
 

I inneværende økonomiplanperiode 2017-2020, er investeringsnivået noe lavere og utgjør kr. 84 mill. 
kroner. For kommende økonomiplanperiode 2018- 2021 utgjør investeringene 357 mill. kroner. Dette er 
en økning på 273 mill. kroner fra inneværende periode og skyldes behov for investeringer innen helse 
som er lagt inn i økonomiplanen i 2021, jf. helse- og omsorgsutredningen.  

Avdrag på lån 

Kommunen vil ved inngangen til budsjettåret 2018 ha en brutto lånegjeld (uten startlån) på omlag 686 
mill. kroner. 

I 2018 er det budsjettert med avdrag på omlag 2 mill. kroner over minimumsavdrag. For perioden 2019-
2021 anslagsvis 6, 8 og 12 mill. kroner over minimumsavdrag. Dette er nødvendig for å nå målsettingen 
om redusert lånegjeld samt å håndtere den økt lånebelastning knyttet til nytt helsehus på en bedre 
måte.  
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Renteutgifter 

Nivået på renteutgiftene er en konsekvens av nivå på lånegjeld samt utvikling i rentenivået. 

Lånegjelden vil som nevnt stige i planperioden. 

Lånerenten er i 2017 lav der 3 måneds Nibor inkl. margin Kommunalbanken pr. oktober 2017 er 1,55 %. 
Kommunens faktiske rentenivå på lån på omlag 1,7 % samt rentebytteavtaler, er lagt til grunn for 
budsjetterte renteutgifter. Budsjetterte renteutgifter er knyttet til dagens lån, samt foreslått låneopptak 
i 2018. Det er ikke lagt inn renteøkning verken i 2018 eller i planperioden. 

Iht. prognoser om utvikling i markedet kan det forventes at renten stiger i løpet av 2019. Det vil være 
usikkerhet knyttet til slike prognoser og det er derfor ikke budsjettert. Ved en lånegjeld på 686 mill. 
kroner vil en renteøkning på 0,5 % utgjøre vel 3 mill. kroner. Noe av dette vil finansieres via 
selvkostområdene og investeringstilskudd. En renteøkning vil medføre reduserte rammer til drift. 
Rådmannen vil presisere at å budsjettere renteutgifter på dagens nivå innebærer en betydelig risiko.  

Utvikling finansutgifter 

Et sentralt nøkkeltall for hvordan langsiktig gjeld belaster driften, er netto lånegjeld i prosent av 
driftsinntektene. Dette fordi driftsinntektene skal finansiere driften samt finansutgiftene. 

Ved behandling av strateginotatet for 2018 la kommunestyret til grunn målsettingen om redusert 
gjeldsbelastning i planperioden.  
Gjeldsgraden er ved inngangen av perioden 2018-2021 omlag 103 %.  Om netto lånegjeld skal 
reduseres på nivå med landet blir målet omlag 85-90 %. 

 

  

Figur: Kommunens gjeldsgrad i perioden 2018-2021 

Som figuren over viser vil gjeldsgraden reduseres fra 2018 til 2020 til et nivå som ligger omtrent må 
måltallet 85 %. I 2021 forventes investeringer innen helse (trinn 1 iht. helse- og omsorgsutredningen), 
og gjeldsgraden øker. Ved utgangen av økonomiplanen har vi redusert gjeldsnivået til 100,3 %, men 
ligger fortsatt høyere enn forventet landsgjennomsnitt. 

Reduksjonen fram til 2020 skyldes at investeringsnivået er lavere enn budsjetterte avdrag som utgjør 
mer enn minimumsavdrag iht. kommuneloven. En forutsetning for at gjeldsgraden reduseres til et 
forholdsvis tilfredsstillende nivå, er at utviklingen i kommunens fri inntekter er i henhold til prognosen 
som er lagt inn i rådmannens budsjett og økonomiplan (økte inntekter knyttet til eiendomsskatt). 
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Helse- og omsorgsutredningen trinn 1 bidrar til økt gjeldsgrad ved utgangen av planperioden. 
Utredningen omfatter flere investeringer som kan bidra til at gjeldsgraden økes ytterligere. Det blir 
derfor viktig at budsjetterte avdrag ligger over minimumsavdrag. 

Nivået på renter og avdrag vil få konsekvenser for hva som er igjen til tjenesteproduksjonen. Et sentralt 
nøkkeltall er å måle totale finansutgifter (renter og avdrag) i forhold til av brutto driftsinntekter. 
Utviklingen i finansutgiftens andel av driftsinntekten for perioden 2016-2020 framgår av figuren under: 

 

Figur: Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene 2017-2021 

Figuren over viser at kommunen i planperioden 2018-2021 blir nødt til å bruke mer av driftsinntektene 
til å betale renter og avdrag. Lånegjelda vil ved utgangen av planperioden ha økt. En renteøkning som 
signaliseres fra 2019 vil medføre en økning i andelen som går til finansutgifter. Kommunen har 
begrenset mulighet til å øke driftsinntektene utover eiendomsskatt, og må derfor vurdere tiltak som kan 
redusere driftsutgiftene og finansutgiftene. 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 
Til ubundne avsetninger 0 6 237 6 823 11 255 6 276 
Bruk av ubundne avsetninger -12 024 -4 970 -2 000 -1 000 0 

Netto avsetninger -12 024 1 267 4 823 10 255 6 276 

Netto avsetninger i 
tjenesteområdene 

-5 141 -6 141 -3 141 -3 141 -3 141 

Totale avsetninger -17 165 -4 874 1 682 7 115 3 136 

 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunalt budsjett og regnskap. 
Netto driftsresultat er differansen mellom løpende driftsinntekter og løpende driftsutgifter, inkludert 
renter og avdrag, og er et mye brukt mål for balansen i kommuners drift. Over tid er kommunen 
avhengig av et positivt resultat. På kort sikt kan kommunen balansere budsjetter gjennom å disponere 
av eventuelle fondsavsetninger til driftsformål. 

En positiv differanse mellom løpende driftsinntekter og driftsutgifter gir grunnlag for en forutsigbar 
tjenesteyting, egenfinansiering av investeringer og avsetninger til fond for «senere» bruk av penger. 
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Naturlig nok er et positivt netto driftsresultat avgjørende for at driften over tid ikke genererer negativ 
likviditet og behov for kassakreditt mv. 

Et mål for kommunenes økonomiske robusthet er netto driftsresultat målt i forhold til driftsinntektene. 
Anbefalt norm og kommunens langsiktige mål er 2 %. Dette vil for 2018 utgjør et netto driftsresultat på 
11 mill. kroner. 

Som figuren under viser vil netto driftsresultat med rådmannens budsjettforslag og økonomiplanforslag 
ligge under normen i hele økonomiplanperioden. 
I 2018 er netto driftsresultat negativt med kr -4,8 mill. kroner. Netto driftsresultat for 2018 skulle vært 
15,8 mill. kroner bedre for å være iht. norm og kommunens langsiktige mål. 
Fra 2019 til 2021 er netto driftsresultat positivt, men målsettingen på 2 % nås ikke. 

 

  

Figur: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i perioden 2018-2021 

Disposisjonsfond 

Disposisjonsfondet er frie midler fra tidligere år som kan benyttes både til drifts- og investeringsformål. 
Disposisjonsfondet målt i forhold til brutto driftsinntekter skal i kommunens eget vedtatte langsiktige 
mål utgjøre fra 6-10 %.  
Pr oktober 2017 etter avsetning av mindreforbruket for 2016, utgjør disposisjonsfondet omlag 8.6 % av 
driftsinntektene. Det er budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 12 mill. kroner som det er usikkert 
om det blir behov for. Videre 3,1 mill. kroner i bruk av flyktningefondet. Under forutsetning av at fondet 
reduseres iht. budsjett vil disposisjonsfondet ved inngangen til økonomiplanperioden 2018 - 2021 utgjør 
anslagsvis 6 % av driftsinntektene.   

Rådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende bruk av og avsetning til disposisjonsfondet 
under forutsetning at det ikke oppstår avvik fra budsjett: 

Endringer disposisjonsfond 2018-2021 

          

Bruk av disposisjonsfond 2018 2019 2020 2021 

Bredbåndsutbygging 3000 2000 1000 0 

Etter- og videreutdanning av lærere 500       

Innføring og klagebehandling eiendomsskatt 920       

Helseutredningen 150       

Profesjonalisering DGO/Inderøy nær.foren. 400       
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Tabell: Avsetning og bruk av disposisjonsfond 

  

I 2018 foreslås flere midlertidige tiltak finansiert av disposisjonsfondet. I tillegg forventes det bruk av 
flyktningefondet knyttet til reduserte bosetning av nye flyktninger.  Rådmannen foreslår en avsetning på 
6,3 mill. kroner. 
Rådmannens budsjettforslag medfører at vi kan styrke disposisjonsfondet ytterligere i planperioden 
fram til 2021. 

 

Figur: Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 2018-2021 

Disposisjonsfondet vil ved utgangen av planperioden utgjør anslagsvis 8 % av driftsinntektene. Fondet er 
da iht. målsettingen på 6-10 % av driftsinntektene. Denne styrkingen er nødvendig med å møte de 
økonomiske utfordringene med økt lånegjeld til investeringer iht. helse- og omsorgsutredningen samt 
nedtrapping av inndelingstilskudd fra 2027. 

 
 
 

Bruk av disp.fond midlertidige tiltak 4970 2000 1000 0 

Bruk av flyktningefondet 4100 1100 1100 1100 

Total bruk av disposisjonsfond 9970 3100 2100 1100 

Avsetning til disposisjonsfondet -6237 -6823 -11255 -6276 
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Økonomisk utvikling i planperioden 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inderøy 4,5 % 3,0 % 2,9 % 1,0 % -3,2 % -0,9 % 0,3 % 1,2 % 0,5 % 

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inderøy 4,8 % 6,6 % 7,4 % 7,3 % 6,0 % 5,4 % 5,9 % 7,4 % 8,3 % 
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Netto driftsresultat og årsresultat 

 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 
Sum inntekter -536 834 -558 436 -568 692 -577 150 -576 545 
Sum utgifter 531 319 543 923 544 208 546 774 544 537 

Brutto resultat -5 515 -14 512 -24 483 -30 376 -32 008 

Netto finansutgifter og inntekter 22 678 19 386 22 801 23 261 28 872 

Netto resultat 17 163 4 874 -1 682 -7 115 -3 136 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -17 165 -4 874 1 682 7 115 3 136 
Overført til investeringer 0 0 0 0 0 

Årsresultat -2 0 0 0 0 

 

Anbefalte tiltak 

Økonomiske mål og vurdering av netto driftsresultat 

I sak 25/2017 (strateginotat for budsjett og økonomiplan 2018 - 2021), behandlet i kommunestyret den 
19. juni 2017, ble det blant annet fattet følgende vedtak: 

 Mål for netto driftsresultat på 2 % opprettholdes og bør ved utgangen av planperioden være 
nådd. 

 Mål for disposisjonsfondet på 6-10 % av brutto driftsinntekter opprettholdes, og det skal søkes 
en netto styrking av disposisjonsfondet i løpet av planperioden. 

 Mål om redusert gjeldsbelastning opprettholdes, og netto lånegjeld bør i løpet av planperioden 
reduseres. 

2 % av brutto driftsinntekter utgjør omlag 11 mill. kroner. En positiv netto driftsresultat (differansen 
mellom driftsinntekter og drift- og finansutgifter) gir grunnlag for en forutsigbar tjenesteyting, 
egenfinansiering av investeringer og avsetninger til fond for «senere» bruk av penger. Naturlig nok er et 
positivt netto driftsresultat avgjørende for at driften over tid ikke genererer negativ likviditet og behov 
for kassakreditt mv. 

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan legges fram med et negativt netto driftsresultat i 2018. 
Dette resultatet er knyttet til bruk av disposisjonsfondet. Rådmannen kan forsvare bruk av 
disposisjonsfond, siden utgiftene er knyttet til tidsavgrensede tiltak og således finansierer man ikke 
ordinær drift over disposisjonsfondet. Dessuten er tiltakene i all hovedsak rettet mot aktivitet som er 
medvirkende til effektivisering og/eller utvikling. 

Det er imidlertid på det rene at vi er langt unna et netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter og 
kommunen har dermed et alt for høyt driftsnivå. 2018 vil være det tredje driftsåret hvor det styres mot 
en økonomisk ubalanse og dette er å betrakte som alarmerende! Vi evner ikke til å styrke driftsmarginen 
og er dermed i for stor grad avhengig av våre oppsparte reserver. Det sier seg selv at dette ikke holder i 
lengden og at Robek kommer faretruende nært. Dette bildet forsterkes ytterligere når man tar innover 
seg at inndelingstilskuddet på vel 19 mill. kroner forsvinner gradvis fra og med 2027. 
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Også resten av økonomiplanperioden er utfordrende i et økonomisk perspektiv. Rådmannen legger opp 
til en gradvis økning av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, men spørsmålet er om dette i 
seg selv er nok til å kunne sikre en tilfredsstillende driftsmargin. 

Forutsatt politisk vedtak om endring innen helse og omsorg, vil man i løpet av planperioden komme i 
gang med en større omstillingsprosess hvor man dreier tjenesten mer i retning av hjemmebasert 
omsorg. I dette ligger det også et effektiviseringspotensial. Det er likevel viktig å understreke at dette 
effektiviseringspotensialet fort blir "spist opp" av både økte kapitalutgifter knyttet til nytt helsehus, 
samt demografisk utvikling i form av flere eldre som potensielt har et økt helse- og 
omsorgstjenestebehov. Vi kan dermed ikke forvente at denne omstillingsprosessen vil medføre en netto 
innsparingseffekt, snarere en økning av de økonomiske rammene for sektoren som er mindre stigende 
enn hva den ville blitt uten omstilling. For mer utdypende opplysninger om utredningen og anbefalinger, 
henvises det til selve utredningsrapporten som er lagt fram for politisk behandling i november. 

Som det viser seg har kommunen fortsatt et effektiviseringspotensial innen oppvekstsektoren. Det har 
vært et klart politisk valg å beholde dagens skolestruktur, og rådmannen legger sitt forslag til budsjett og 
økonomiplan opp til dette. Men sett i lys av kommunens økonomiske utvikling, vil rådmannen likevel be 
kommunestyret om å ta en ny vurdering av oppvekststrukturen (skole og barnehagene) i løpet av 
planperioden. 

Nødvendigheten med å ta en ny vurdering på oppvekststruktur understrekes av at regjeringen har 
varslet en videreføring av kommunereformen med tilhørende økonomiske virkemidler, som etter all 
sannsynlighet ikke slår positivt ut for Inderøy kommune, samt regjeringens forventning til 
kommunesektoren om å effektivisere deres tjenesteproduksjon. 

Sykefraværet har ligget for høyt over tid i Inderøy kommune, og det sier seg selv at dette vil gå utover 
både tjenesteproduksjonen og kommunens økonomiske status. I løpet av de siste to årene har 
rådmannen gjort en del interne omprioriteringer som har frigjort ressurser hos kommunens 
personaltjeneste. Likevel viser det seg at man til tider har kapasitetsmessige utfordringer når det gjelder 
å jobbe kontinuerlig og strategisk med de problemstillingene som er knyttet til sykefravær. Dette er 
utfyllende beskrevet i sak 10/2017, behandlet i Administrasjonsutvalget den 4. oktober 2017. I denne 
samme saken understreket rådmannen behovet for å styrke det overordnete arbeid med HMS/IA med 
en personellressurs, og at han i forbindelse med budsjett- og økonomiplan ville komme med et 
løsningsforslag på dette punktet. 

Det er på bakgrunn av dette at rådmannen i sitt budsjettforslag foreslår å sette av midler til et større 
sykefraværsprosjekt. I praksis vil dette inneholde at det ansettes en ressursperson, i utgangspunktet i 1 
år. Vedkommende får i oppdrag om å jobbe på systemnivå, men også opp mot den enkelte enhetsleder 
og eksterne samarbeidspartnere (NAV, bedriftshelsetjeneste, m.m.). Dessuten er det et uttalt ønske om 
at det jobbes både med sykmeldte, og også i et forebyggende perspektiv. Tiltaket er foreslått finansiert 
over rådmannens utviklingsfond, som fra og med 2018 er lagt inn i drift. 

Denne framgangsmåten vil nok ikke gi garantier for at sykefraværet går ned, men det vil etter 
rådmannens vurdering likevel legge bedre til rette for at vi i enda større grad kan jobbe målrettet med 
sykefraværsrelaterte problemstillinger. Slik sett kan vi ikke ta oss råd til å la være å forsøke. Mandat for 
et slikt sykefraværsprosjekt vil bli utarbeidet etter at det er fattet et budsjettvedtak som gir rammen for 
finansieringen. 
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Det økonomiske utfordringsbildet utover planperioden 

Bortfall av inndelingstilskuddet i 2032 

Inndelingstilskuddet er midlertidige inntekter som mottas fram til og med 2027 for deretter å trappes 
ned over 5 år. Fra 2032 mottar kommunen ikke disse inntektene. Tilskudd i økonomiperioden er på 19,2 
mill. kroner. 

Nedtrappingen vil medføre at kommunens inndelingstilskudd reduseres slik (2018-tall): 

 2028: 3,84 mill. kroner 

 2029: 7,67 mill. kroner 

 2030: 11,51 mill. kroner 

 2031: 15,34 mill. kroner 

 2032: 19,2 mill. kroner 

Hvis vi før den tid ikke har klart å redusere kommunens driftsnivå tilsvarende reduksjonen av 
inndelingstilskuddet, samtidig som vi har klart å etablere en tilfredsstillende driftsmargin, setter 
rådmannen spørsmålstegn ved om vedtaket om at Inderøy skal bestå som egen kommune står seg. Det 
kan til og med være slik at man i løpet av neste økonomiplanperiode bør revurdere dette vedtaket. 

Rådmannen ønsker også å presisere at regjeringen har varslet en videreføring av kommunereformen og 
at kommuneproposisjonen for 2019 vil inneholde en nærmere beskrivelse av hvilke virkemidler man har 
tenkt å ta i bruk i denne sammenheng. Som nevnt tidligere, må man forvente at denne videreføringen 
ikke er til gunst for en kommune som Inderøy, som har valgt å bære "frivillig liten". Det er viktig å ta 
dette i betraktning siden man allerede i økonomiplanperioden 2018 - 2021 bør komme i gang med 
virkemidler som kan forbedre kommunens økonomiske handlingsfrihet.  

Oppsummering av det økonomiske utfordringsbildet med bakgrunn av kommunens 

driftsnivå 

En økonomiplanperiode er på 4 år. God økonomiplanlegging vil ofte kreve lengre tidsperspektiv; jf. 
beslutninger om investeringer som medfører økonomiske konsekvenser for inntil 40 år. 

Inderøy kommune har et særskilt behov for å ivareta langtidsperspektivet i sin løpende 
økonomiplanlegging begrunnet i følgende: 

 Inndelingstilskuddet utgjør 19 mill. kroner av de frie inntekter i 2018. Alle ordinære inntekter, 
inkludert inndelingstilskuddet, er disponert til drift.  

 Inderøy kommune har fattet vedtak om at man skal bestå som egen kommune. Dette vedtaket 
er fra statlig hold betraktet som at man ønsker å være "frivillig liten". Dette straffer seg gjennom 
en reduksjon i basistilskuddet og sannsynligvis også gjennom andre virkemidler når regjeringen 
viderefører kommunereformen utover planperioden. 

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

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

 Omstilling innen helse- og omsorgssektoren vil ikke gi noe nettoinnsparing. Dette på grunn av 
økning av kapitalkostnader, samt demografisk utvikling. 
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 Inntektspotensialet knyttet til eiendomsskatt vil sannsynligvis bli redusert. Dette på grunn av 
omgjøring av kategorien "Verk og bruk", samt redusert handlefrihet knyttet til fastsetting av 
promillesatsen. 

 Sykefraværet har over tid vært for høyt og administrasjonen har hatt kapasitetsmessige 
utfordringer knyttet til å ha en kontinuerlig og strategisk oppfølging av dette. 

Det er blant annet disse momentene som gir Inderøy kommune et stort utfordringsbilde, og rådmannen 
vurderer det slik at det trengs større grep for å få en økonomi som er mer bærekraftig over tid. 

Oppsummert vil man kunne imøtekomme utfordringene, samt følge opp styringssignalene som er gitt i 
sak 25/2017 gjennom følgende tiltak/virkemidler: 

 Gradvis økning av promillesatsen for boliger og fritidseiendommer i løpet av 
økonomiplanperioden. 

 Promillesatsen for kategorien verk og bruk og andre næringseiendommer bør også være 
gjenstand for vurdering. Eventuell omgjøring av kategorien "verk og bruk" til næringseiendom vil 
også kunne påvirke promillefastsettingen. 

 Oppfølging av anbefalingene som ligger i helse- og omsorgsutredningen. 

 Å ta en ny vurdering av oppvekststrukturen i planperioden, dvs. både barnehagene og 
grunnskolene. 

 Økt innsats rettet mot det høye sykefraværet som beskrevet ovenfor. 

Selv om ovennevnte tiltak blir gjennomført, vil det ikke være sikkert at kommunen vil ha en økonomi 
som er bærekraftig nok til å kunne stå for seg selv som egen kommune. Dette begrunnes i all hovedsak 
med bortfall av inndelingstilskuddet. 
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Kommunens tjenesteområder 

Politikk  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 1 715 1 860 1 760 1 960 1 760 1 960 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

662 720 720 720 720 720 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

1 044 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094 

Overføringsutgifter 106 71 271 271 271 271 
Sum Driftsutgifter 3 527 3 745 3 845 4 045 3 845 4 045 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -14 -8 -8 -8 -8 -8 
Refusjoner -59 -50 -50 -50 -50 -50 
Sum Driftsinntekter -73 -58 -58 -58 -58 -58 

Sum 3 454 3 687 3 787 3 987 3 787 3 987 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ordfører 1 095 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 
Kommunestyret 1 186 975 1 075 1 075 1 075 1 075 
Valg 3 200 0 200 0 200 
Kontroll og revisjon 1 033 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 
Diverse råd og nemder 74 67 67 67 67 67 
Tilleggsbevilgning til FSK disp. (budsjettpost) 0 0 200 200 200 200 

Sum 3 454 3 687 3 787 3 987 3 787 3 987 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Området omfatter underliggende funksjoner som ordfører, kommunestyre, valg, kontroll og revisjon, 
diverse råd og nemnder. 
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Politisk aktivitet gjennomføres inneværende år i henhold til fastsatte planer.   Det er lagt til grunn at 
medlemmer i politiske organer og møtefrekvens opprettholdes slik: 

Kommunestyret:  31 medlemmer 

Formannskapet   9 medlemmer 

Hovedutvalg:  11 medlemmer 

Møteplan for 2018 behandles av formannskapet i november. 

Diverse råd og utvalg 

Budsjettet omfatter i hovedsak kostnader til eldres råd, rådet for likestilling og funksjonshemmede og 
ungdomsrådet.  

Budsjettramme til funksjoner råd og nemnder foreslås på samme nivå som i 2017, kr 68 400 fordelt slik: 

 Ungdomsrådet: kr 23 000. 

 Eldres råd: kr 35 600. 

 Rådet for likestilling og funksjonshemming: kr 9 800 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  3 687 3 687 3 687 3 687 

Tekniske justeringer     
Flytting av til disposisjon fra fellesområdet 500 500 500 500 
Sum Tekniske justeringer 500 500 500 500 

Tiltak forrige år     
Valg -200 0 -200 0 
Sum Tiltak forrige år -200 0 -200 0 

Tidligere vedtatte endringer 300 500 300 500 

Konsekvensjustert ramme 3 987 4 187 3 987 4 187 
Innsparingstiltak     

Reduserte midler til disposisjon for formannskapet -300 -300 -300 -300 
Sum Innsparingstiltak -300 -300 -300 -300 

Nye tiltak     
Aktivitetsvekst 100 100 100 100 
Sum Nye tiltak 100 100 100 100 

Nye tiltak og realendringer budsjett -200 -200 -200 -200 

Ramme 2018-2021 3 787 3 987 3 787 3 987 

 
 

Teknisk justering 

Budsjetterte midler til formannskapets disposisjon flyttes fra fellesområdet til ansvarsområdet for 
politikk fra og med 2018. Dette er kun en teknisk justering mellom to ansvarsområder.  

Innsparingstiltak 

Reduserte midler til disposisjon for formannskapet 

Rådmannen foreslår å redusere budsjettposten til formannskapets disposisjon for å finansiere 
utgiftsvekst innen politikken, samt tilpasse rammen til nivået på disponeringer fra denne budsjettpotten 
de siste årene. 

Nye tiltak 

Aktivitetsvekst 

Rammen til politiske møter økes med kr 100 000. Dette skyldes at prognosene for 2017 viser høyere 
aktivitet enn budsjettert og forventet merutgift anslås med omlag 100 000. 

Tidligere år er det avsatt kr 500 000 til formannskapets disposisjon. I 2015 og 2016 er det 
bevilget henholdsvis 167 000 og 388 000 fra denne budsjettposten. Rådmannen foreslår å finansiere 
økningen med kr 100 000 til politikken ved å redusere reservert bevilgning til formannskapets 
disposisjon. 
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Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 12 976 13 411 14 508 15 168 15 668 16 168 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

4 704 3 559 3 634 3 634 3 634 3 634 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

8 242 8 234 8 474 8 474 8 474 8 474 

Overføringsutgifter 2 018 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 
Sum Driftsutgifter 27 942 27 096 28 508 29 168 29 668 30 168 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 057 -689 -689 -689 -689 -689 
Refusjoner -1 585 -893 -988 -893 -893 -893 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -38 -100 -100 -100 -100 -100 
Sum Driftsinntekter -2 680 -1 682 -1 777 -1 682 -1 682 -1 682 

Sum 25 262 25 414 26 731 27 486 27 986 28 486 

 
Fordeling på funksjon 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 1 247 2 247 2 747 3 247 
Administrasjon 8 425 9 486 9 041 8 796 8 796 8 796 
Personal og kompetanse 3 114 3 093 3 168 3 168 3 168 3 168 
Servicetorg 4 650 4 808 4 808 4 808 4 808 4 808 
IT-Tjeneste 5 800 5 794 6 034 6 034 6 034 6 034 
Div. fellesutgifter 493 567 567 567 567 567 
Førskole 318 321 321 321 321 321 
Grunnskole 318 321 521 521 521 521 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 159 160 160 160 160 160 
Salg og skjenkebevilling -50 -47 -47 -47 -47 -47 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet 898 910 910 910 910 910 

Sum 25 262 25 414 26 731 27 486 27 986 28 486 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

Inderøy skal arbeide for 
en sterkere 
Innherredsregion 
gjennom eget regionråd 
for Innherred samt 
felles utvikling av 
Trøndelag 

Bidra til at 
Innherredssamarbeidet 
etableres som en 
naturlig regional 
samarbeidsarena - både 
på strategisk nivå og 
tjenestesamarbeid 

Primærfokus på tjenestesamarbeid innen 
innkjøp, IKT og kommuneadvokat 

Innkjøps-
samarbeid 
etableres 

Øvrige 
tjenester 
vurderes 
fortløpende 

Kommunale tjenester 
skal være lett 
tilgjengelige og i takt 
med 
samfunnsutviklingen for 
kommunens befolkning 
og næringsliv. 

Helse- og 
omsorgstjenestene er 
tilpasset kommunens 
demografiske utvikling 

Oppfølging av helse- og omsorgsutredningen 
skal skje i tråd med vedtak som er fattet i 
denne saken 

Oppstart 
omstillingspro
sess og evt. 
prosjektering 

Iverksetting 

  Høyere grad av digital 
tjenesteyting 

Bedre samsvar mellom tjenesteleveranse IKT-
tjenesten og forventninger og krav i enhetene 
gjennom oppfølging av Digginn-prosjektet 

Færre avvik Færre avvik 

   Svar ut og Svar inn er implementert og i bruk i 
all skriftlig korrespondanse 

Innføringsfase Implementer
t 

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

God økonomistyring i 
driftsenhetene og gode 
rapporteringsrutiner fra 
enhetsledere og til 
politisk ledelse 

Drift innenfor de vedtatte økonomiske rammer Balanse Balanse 

    Styrke kapasitet innen økonomistyring Tilsetting  

Skal være en effektiv 
kommune i 
tjenesteproduksjonen 
og 
arbeidsgiverpolitikken 
er utviklingsorientert og 
vektlegger den politiske 
dialogen som styrende i 
arbeidsgiverpolitikken. 

Godt samspill og 
samarbeid mellom 
politikk og 
administrasjon innenfor 
viktige kjerneområder 
som nærvær og å skape 
gode økonomiske 
rammebetingelser, 
samt oppfølging av 
politiske vedtak 

Budsjettprosessen skal være forutsigbar for 
både politisk og administrativt styringsnivå, 
samt tillitsvalgtapparat 

Faktisk sjekk Faktisk sjekk 

    Dialog og samhandling omkring kontroversielle 
tema som tjenestestruktur og eiendomsskatt 

Faktisk sjekk Faktisk sjekk 

   Igangsettelse av et større nærværsprosjekt 
med egen prosjektleder 

7 % sykefravær 7 % 
sykefravær 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  25 414 25 414 25 414 25 414 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap. 4 120 120 120 120 
Lønnsoppgjør kap. 3 og kap. 5 76 76 76 76 
Sum Tekniske justeringer 196 196 196 196 

Tiltak forrige år     
Utredning helse, omsorg og sosial  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Sum Tiltak forrige år -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Tidligere vedtatte endringer -804 -804 -804 -804 

Konsekvensjustert ramme 24 610 24 610 24 610 24 610 
Driftskonsekvens     

Andre tiltak 75 75 75 75 
Sum Driftskonsekvens 75 75 75 75 

Nye tiltak     
Endret bemanningsnorm barnehager 1 000 2 000 2 500 3 000 
Økt administrativ ressurs 300 300 300 300 
Økte IKT-utgifter 240 240 240 240 
IKT oppvekst 200 200 200 200 
Utredning helse, omsorg og sosial  150 0 0 0 
AKSET innholdsprosjekt forlenges 95 0 0 0 
Samhandlingskoordinator 51 51 51 51 
Stillingsressurs nye personvernombud 10 10 10 10 
Sum Nye tiltak 2 046 2 801 3 301 3 801 

Nye tiltak og realendringer budsjett 2 121 2 876 3 376 3 876 

Ramme 2018-2021 26 731 27 486 27 986 28 486 

 
 

Nye tiltak 

Endret bemanningsnorm barnehager 

I statsbudsjettet fremmes forslag til endringer i bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm fra 
1.8.2018. . Endringen medfører behov for flere pedagoger. Anslaget for virkning for Inderøy kommune 
er lagt inn i økonomiplanen. I 2018 har tiltaket halvårseffekt, beregnet til 1 mill. kroner. 

Fra 2020 vil tilskudd til private barnehager øke som en konsekvens av dette, anslått til 1 mill. kroner. 

Økt administrativ ressurs 

Behov for å styrke administrasjon er omtalt tidligere i budsjettet. Kommunen andel til administrasjon 
(F120) er lavere en gjennomsnittet i landet og kostragruppe. Det er behov for å styrke funksjoner som 
økonomistyring, beredskap og valg. Rådmannen budsjetterer med 50 % stillingsressurs. 

 
Økte IKT-utgifter 

Det budsjetteres med økt utgifter iht. budsjett for IKT-Inn-Trøndelag for 2018. 
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IKT oppvekst 

Det er et behov for økt ressurser til IKT-støtte og utvikling i forbindelse med økt digitalisering i skolene. 
Rådmannen avventer resultatet av Digginn før tiltak vurderes nærmere. Det avsettes kr 200 000. 
 

Utredning helse, omsorg og sosial 

Tiltaket omfatter lønn til prosjektleder for helse- og omsorgsutredningen, for januar 2018.  
 

AKSET innholdsprosjekt forlenges 

Tiltaket omfatter lønn til prosjektleder i AKSET da prosjektstillingen forlenges fra 8.feb 2018 til 30.juni 
2018. Fylkeskommunen dekker 50 % av lønnskostnadene. 

 
Samhandlingskoordinator 

Inderøy kommunes andel i interkommunal samhandlingskoordinator mellom kommunene som i dag 
tilhører Nord-Trøndelag og helseforetaket som tilhører den nordlige delen av Trøndelag. For en 
nærmere beskrivelse av stillingens formål, henvises det til sak som behandles i Inderøy formannskap 
den 16. november 2017. 

 
Stillingsressurs nye personvernombud 

Lovkrav til personvernombud oppfylles ved et interkommunalt samarbeid med Steinkjer, Verran og 
Snåsa. 
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Plan, landbruk og miljø  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 4 658 4 947 5 058 5 058 5 058 5 058 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

680 977 1 077 1 057 1 072 1 072 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

672 774 774 774 774 774 

Overføringsutgifter 352 334 334 334 334 334 
Sum Driftsutgifter 6 773 7 033 7 244 7 224 7 239 7 239 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -2 138 -2 647 -2 647 -2 647 -2 647 -2 647 
Refusjoner -915 -850 -850 -850 -850 -850 
Sum Driftsinntekter -3 571 -3 497 -3 497 -3 497 -3 497 -3 497 

Sum 3 202 3 536 3 747 3 727 3 742 3 742 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 151 131 131 131 
Plansaksbehandling 1 290 1 401 1 401 1 401 1 401 1 401 
Byggesaksbehandling og eierseksjonering -179 -45 -45 -45 -45 -45 
Kart og oppmåling 259 225 285 285 300 300 
Kommunal næringsvirksomhet 70 -130 -130 -130 -130 -130 
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv. 1 035 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 
Naturforvaltning og friluftsliv 687 515 515 515 515 515 
Kommunalt Viltfond -20 -23 -23 -23 -23 -23 
Kommunalt Fiskefond 0 316 316 316 316 316 

Sum 3 202 3 536 3 747 3 727 3 742 3 742 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enheten omfatter plansaksbehandling og arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, kommunal 
næringsvirksomhet (kommuneskog), landbruksforvaltning, miljø, natur og friluftforvaltning (inkl. viltfond 
og fiskefond). Enheten er også tillagt beredskapskoordinator. Enheten Plan, landbruk og miljø har pr i 
dag 6,5 ansatte i faste stillinger. 

Ut fra kostratall leverer enheten kostnadseffektive tjenester med god kvalitet sammenholdt med 
sammenlignbare kommuner. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

Bidra til verdiskapning, bla. med 
vekt på lokale ressurser 

Bidra til økt matproduksjon 
og investeringer i Inderøy  

Økt søknad på areal og dyretall 5,0 % 5,0 % 

Inderøy kommune skal gjennom 
planlegging bidra til å ta vare på 
og utvikle arealene både på land 
og sjø for kommunens innbyggere. 

Kulturlandskapet skal være 
kommunens varemerke med 
tanke på god landskapspleie 
og næringsutvikling 

Antall dekar tatt ut av LNF 
formålet i kommuneplanens 
arealdel 

2,0 % 2,0 % 

  Utvikle gode botilbud og 
fritidstilbud og vurderes opp 
mot naturmangfold og 
friluftsliv 
 

Behandlede byggesaker og private 
reguleringsplaner 

240 240 

Inderøy kommune skal ha en 
oppdatert ROS- analyse og 
beredskapsplan som skal ivareta 
og sørge for akutt krisehåndtering 
på materielle verdier samt liv og 
helse. 

Alle tjenesteområder skal ha 
god kunnskap og eierforhold 
til kommunens ROS-analyse 
og beredskapsplaner. 

   

    Gjennomføring av opplæring og 
jevnlige øvelser 

Årlig 
revidering 
av planer og 
minst 2 
øvinger i 
året 

Årlig 
revidering 
av planer og 
minst 2 
øvinger i 
året 

 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  3 536 3 536 3 536 3 536 

Tekniske justeringer     
Lønnsoppgjør kap. 3 og kap. 5 111 111 111 111 
Sum Tekniske justeringer 111 111 111 111 

Tiltak forrige år     
Modul - bruk av felles nasjonal kartdatabase.   -30 -30 -15 -15 
Sum Tiltak forrige år -30 -30 -15 -15 

Tidligere vedtatte endringer 81 81 96 96 

Konsekvensjustert ramme 3 617 3 617 3 632 3 632 
Driftskonsekvens     

Andre tiltak 90 90 90 90 
Sum Driftskonsekvens 90 90 90 90 

Nye tiltak     
Kommunekart Proff 40 20 20 20 
Sum Nye tiltak 40 20 20 20 

Nye tiltak og realendringer budsjett 130 110 110 110 

Ramme 2018-2021 3 747 3 727 3 742 3 742 
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Tiltak forrige år 

 
Modul - bruk av felles nasjonal kartdatabase.   

Tiltaket omfatter innføring av geovekstkart sin modul for sentral FKB- Lagring for bruk av en felles 
nasjonal kartdatabase.  

Det er viktig at alle plan- og matrikkeldata er tilgjengelig i en sentral database til bruk og kontroll for 
både kommunen og kartverket.  I 2018 vil kommunen finansiere deler av anskaffelsen ved tilskudd. 
Tiltaket vurderes utfra antagelsen om at kommunen på et senere tidspunkt kan bli pålagt å ha modulen. 
Dette kan medføre at kommunen selv må bekoste innføring og vedlikehold selv uten tilskudd. 

 

Nye tiltak 

Kommunekart Proff 

Tiltaket omfatter kjøp av modul kommunekart Proff. I 2018 dekker budsjettposten både innkjøp 
og årsavgift for 2018. For resterende del av perioden kun årsavgift. 

 
 

Investeringsbudsjett administrasjon 

Beløp i tusen Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 
kostnad 

 

2018 2019 2020 2021 2018-
21 

Administrasjon          
Avtale på Norkart applikasjonsdrift 2018 125 0 125 125 0 0 0 125 
Digitalisering av eiendomsarkiv 2018 300 0 300 300 0 0 0 300 
Fagprogram for meldingsutveksling 2020 850 0 850 200 129 0 0 329 
Inventar og utstyr 2020 1 500 0 1 500 500 0 0 0 500 
Nytt rekrutteringsverktøy 2018 150 0 150 150 0 0 0 150 
Utskifting av IKT-infrastruktur  2020 900 0 900 200 200 200 0 600 
Utskiftning av pc'er LØPENDE 8 000 0 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
Økonomisystem 2025 1 950 0 1 950 250 250 250 250 1 000 
Sum Administrasjon  13 775 0 13 775 3 725 2 579 2 450 2 250 11 004 

Sum investeringsprosjekter  13 775 0 13 775 3 725 2 579 2 450 2 250 11 004 

 

 
Avtale på Norkart applikasjonsdrift  

Prosjektet omfatter skyløsning for GIS- løsningene (kartene) som kommunen er avhengig av i sin daglige 
drift. 

Digitalisering av eiendomsarkiv 

Prosjekt omfatter skanning/digitalisering av byggesaksarkiver. 
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Utskifting av IKT-infrastruktur  

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

 
Utskiftning av pc'er 

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

Økonomisystem 

Prosjektet er et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av økonomisystemet - Agresso - i henhold til 
utviklingsplan. Planen er vedtatt av administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet. 

I 2018 omfatter videreutviklingen flere funksjoner i web, spesielt innen lønn og personal.  Videre vil 
planlagt bruk av multikanal for distribusjon av utgående faktura gjøre det mulig å bruke utsending via 
epost, vipps og digipost. Dette skal bidra å gi innbyggerne et bedre tilbud til å velge hvordan de vil motta 
faktura fra kommunen. 

Oppgraderingen og digitaliseringen skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. 
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Oppvekst 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 119 814 111 607 114 514 113 064 112 775 112 775 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

9 963 8 988 8 943 8 938 8 938 8 938 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

25 152 24 525 23 806 23 806 23 806 23 806 

Overføringsutgifter 1 393 3 117 3 117 3 117 3 117 3 117 
Sum Driftsutgifter 156 590 148 236 150 380 148 925 148 635 148 635 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -9 953 -9 908 -10 368 -10 368 -10 368 -10 368 
Refusjoner -17 876 -11 235 -11 322 -11 122 -10 972 -10 972 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -340 -145 -145 -145 -145 -145 
Sum Driftsinntekter -28 169 -21 287 -21 834 -21 634 -21 484 -21 484 

Sum 128 421 126 949 128 546 127 291 127 151 127 151 

 
Fordeling på funksjon 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 184 2 997 2 797 3 357 3 357 
Administrasjon -28 -1 221 -1 591 -1 646 -1 646 -1 646 
Førskole 44 595 43 725 42 002 42 002 42 002 42 002 
Grunnskole 76 225 75 505 76 382 75 382 74 682 74 682 
Styrket tilbud barnehage 3 088 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 
Voksenopplæring 641 784 784 784 784 784 
Skolefritidstilbud 847 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 
Skoleskyss 3 155 3 227 3 227 3 227 3 227 3 227 
Musikk- og kulturskoler 0 55 55 55 55 55 

Sum 128 421 126 949 128 546 127 291 127 151 127 151 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Organisatorisk omfatter oppvekstområdet funksjonene førskole, grunnskole (1-10), styrket tilbud 
barnehage/førskole, voksenopplæring, skolefritidsordning (SFO) og skoleskyss. Opplæringsloven og 
Kunnskapsløftet gir de nasjonale føringene på dette tjenesteområdet. 

Barnehager: seks kommunale og fem private. Antall barn i barnehagen er på 335; henholdsvis 227 i 
kommunale barnehager og 108 i private. 

Skoler: seks barneskoler og en ungdomsskole + privat skole i Framverran. Antall elever i kommunal 
grunnskole er ca. 857, derav 271 elever i ungdomsskolen. 

Voksenopplæring: underlagt Inderøy ungdomsskole. Stabilt antall på mellom 5 og 10 elever. 
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Kostra-analyse 

 

 

Kommentar: 
Inderøy kommune bruker mer ressurser på barnehage i prosent av kommunens totale driftsutgifter, i 
2016 enn i 2015, men omtrent på linje med forbruket i 2013 og 2014. Ressursbruken for Inderøy i 2016 
er mindre enn for landet uten Oslo og Nord-Trøndelag. Inderøy bruker mer ressurser på barnehage enn 
Kostragruppe 11. 

 

  

Kommentar: 
Diagrammet over viser at Inderøy kommune har brukt mindre ressurser på grunnskole i prosent 
av samlede netto driftsutgifter de siste årene, men at kommunen fortsatt bruker betydelig mer enn 
landet uten Oslo og kostragruppe 11. 
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Kommentar: 
Inderøy kommune bruker mer ressurser til grunnskole, per innbygger, enn andre sammenlignbare 
grupper i 2016. Det er også en økning i ressursbruk fra 2015 til 2016. 

  

 

Kommentar: 
Inderøy kommune bruker kr. 18 363 per innbygger, 6-15 år, til skolelokaler i 2016. Dette er en økning 
sammenlignet med siste år.  Sammenlignet med kostragruppe 11 og landet uten Oslo bruker Inderøy 
kommune mye ressurser på skolelokaler, og noe mindre enn snitt Nord-Trøndelag i 2016. 
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Kommentar: 
Inderøy kommune bruker mer ressurser til skoleskyss, per innbygger 6-15 år, enn alle sammenlignbare 
grupper. Ressursbruken har økt hvert år siden 2012 og er omtrent den samme som for 2015. 

 

Virkemiddel for å nå mål 

Godt planverk og gode strukturer er avgjørende for å utvikle oppvekstområdet videre. Et overordnet 
kvalitetssystem for skole og barnehage er under utvikling. Virkemiddel er blant annet tett samarbeid 
mellom: 

 Tjenesteområdene, eksempelvis oppvekst og helse og oppvekst og kultur. Her vil Håndbok - fra 
bekymring til samhandling være et godt verktøy. Kulturkompis er et godt virkemiddel for å gi 
alle elever kulturell ballast. 

 Skole/barnehage og foresatte/heimen; dialog ukentlig og på faste møtearenaer 

 Skoler/barnehager og frivilligheten 
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Fellesadm. Skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 4 330 3 887 3 334 2 734 2 694 2 694 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

4 636 4 375 4 330 4 325 4 325 4 325 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

25 057 24 489 23 770 23 770 23 770 23 770 

Overføringsutgifter 658 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476 
Sum Driftsutgifter 34 715 35 227 33 910 33 305 33 265 33 265 

Driftsinntekter       
Refusjoner -3 360 -4 633 -4 258 -4 208 -4 208 -4 208 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -133 -50 -50 -50 -50 -50 
Sum Driftsinntekter -3 501 -4 682 -4 307 -4 257 -4 257 -4 257 

Sum 31 214 30 545 29 603 29 048 29 008 29 008 

 
Fordeling på funksjon 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 828 828 788 788 
Administrasjon -29 -1 221 -1 591 -1 646 -1 646 -1 646 
Førskole 18 078 18 510 17 110 17 110 17 110 17 110 
Grunnskole 6 987 6 426 6 426 5 926 5 926 5 926 
Styrket tilbud barnehage 3 082 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 
Skoleskyss 3 155 3 227 3 227 3 227 3 227 3 227 

Sum 31 214 30 545 29 603 29 048 29 008 29 008 

 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

God styring og rapportering på 
spesialpedagogisk ressurs og 
almen pedagogisk ressurs. 
Refusjoner fosterheims plasserte 
barn hjemmehørende i Inderøy 
kommune og barn 
hjemmehørende i andre 
kommuner. 

Bedre samhandling mellom 
enhet og ansvar 200 
fellespotten 

Reduserte 
enkeltvedtak 

Reduserte 
enkeltvedtak 

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

God samhandling barn og voksne 
for å få gode leke- og 
læringsmiljøer. Kompetente 
voksne. 

Redusere antall enkeltvedtak 55 45 

  Godt læringsutbytte for elevene i 
Inderøyskolen 

Vurdering av nasjonale prøver  Forbedring Forbedring 

 Trygt og godt leike- og 
læringsmiljø 

Kontroll av pedagognorm i 
henhold til lovkrav 

Lovkrav 
norm 

Lovkrav 
norm 

   Vurdering fra brukere  Forbedring Forbedring 
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Virkemiddel for å nå mål 

For å lykkes med visjonen om å se barn og unges oppvekstmiljø i et helhetlig perspektiv, må man jobbe 
tverrfaglig og involvere foresatte og frivilligheten. Et tett samarbeid mellom foresatte og barnehage - 
og foresatte og skole, er viktig for å lykkes. 

Inderøy kommune har gode erfaringer med det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge, og vil jobbe 
videre med å forbedre dialogen og samhandlingen. 

Tiltak: 

 God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne 

 Godt læringsutbytte for elevene i Inderøyskolen 

 Trygt og godt leike- og læringsmiljø 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  30 545 30 545 30 545 30 545 

Tekniske justeringer     
Overføring av midler til barnevern fra ansvar 200. Barnehageplass andre 
kommuner fosterheimsplasserte barn. 

-1 400 -1 400 -1 400 -1 400 

Sentralt oppgjør kap. 4 91 91 91 91 
Lønnsoppgjør kap. 3 og kap. 5 16 16 16 16 
Sum Tekniske justeringer -1 293 -1 293 -1 293 -1 293 

Tiltak forrige år     
Prosjektleder AKSET -370 -425 -425 -425 
Etter- og videreutdanning av lærere 0 -500 -500 -500 
Sum Tiltak forrige år -370 -925 -925 -925 

Tidligere vedtatte endringer -1 663 -2 218 -2 218 -2 218 

Konsekvensjustert ramme 28 882 28 327 28 327 28 327 
Nye tiltak     

Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 575 575 575 575 
Tilskudd til pedagogisk bemanning i private ord. barnehager 106 106 106 106 
Andre tiltak 40 40 0 0 
Sum Nye tiltak 721 721 681 681 

Nye tiltak og realendringer budsjett 721 721 681 681 

Ramme 2018-2021 29 603 29 048 29 008 29 008 

 
 

Tekniske justeringer 

Overføring av midler til barnevern fra ansvar 200. Barnehageplass andre kommuner 

fosterheimsplasserte barn. 

Utgifter til barnehageplass for barn hjemmehørende i Inderøy overføres til barnevernet. Ansvar 320. 
Dette da tiltaket rundt barnet skal sees som en del av enkeltvedtaket barnevernet har fattet. 
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Tiltak forrige år 

Etter- og videreutdanning av lærere 

Kommunestyret har tidligere vedtatt  å bruke totalt 1 mill. kroner til etter- og videreutdanning av lærere 
2017 og 2018. Tiltaket finansieres med bruk av utdanningsfond (disposisjonsfond). I 2018 er det 
budsjettert med resterende 0,5 mill. kroner. 

 

Nye tiltak 

Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager skyldes at kommunens regnskapstall for 2016 og deflator 
justering for 2 år er lagt til grunn. Anslaget baserer seg på uendret barnetall i private barnehager. 

 
Tilskudd til pedagogisk bemanning i private ord. barnehager 

Fra 1.7. 2017 ble forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager endret slik at kommunen skal 
yte tilskudd til pedagogiske bemanning til private ordinære barnehager. Tilskuddet beregnes ut fra 
antall heltidsplass i private ordinære barnehager pr 15.12 i året før tilskuddet, etter statlige satser. 
Tilskudd for 2018 anslås til å utgjøre omlag 106 000 kroner. 
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Sakshaug skole 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 17 420 14 962 15 250 15 250 15 250 15 250 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

950 855 855 855 855 855 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

13 5 5 5 5 5 

Overføringsutgifter 83 70 70 70 70 70 
Sum Driftsutgifter 18 466 15 892 16 180 16 180 16 180 16 180 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 319 -1 355 -1 355 -1 355 -1 355 -1 355 
Refusjoner -2 758 -569 -569 -569 -569 -569 
Sum Driftsinntekter -4 077 -1 924 -1 924 -1 924 -1 924 -1 924 

Sum 14 389 13 968 14 256 14 256 14 256 14 256 

 
Fordeling på funksjon 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 288 288 288 288 
Grunnskole 14 363 13 973 13 973 13 973 13 973 13 973 
Skolefritidstilbud -33 -61 -61 -61 -61 -61 
Musikk- og kulturskoler 0 55 55 55 55 55 

Sum 14 389 13 968 14 256 14 256 14 256 14 256 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sakshaug skole har ca. 190 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har ca. 30 ansatte, som sammen med 
elevene og heimene kontinuerlig arbeider for et godt læringsmiljø. Lese- og skriveopplæring er faglig 
hovedsatsning, samt helhetlig tenkning rundt elever med ulike morsmål. 

Skolen en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. Sammen med Inderøy ungdomsskole, videregående 
skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus, samarbeider vi om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig 
oppvekst, fundert på læring, kultur og helse. Sakshaug skole ligger sentralt til og har nær tilgang til flotte 
uteområder. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

1) Barnehage og skole skal ha et 
godt samspill med nærings- og 
arbeidsliv, kunst- og kulturliv og 
andre deler av lokalsamfunnet. 

Bruk av estetiske metoder i 
ulike fag 

Prosjekt i 1. 
trinn 

Nye prosjekt 

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

2) Investere i kompetanse og 
løsninger som kan redusere 
framtidige driftskostnader 

Rasjonelle digitale systemer 
og digitalt kompetente 
ansatte 

Aktive 
ansatte 

Aktive ansatte 

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

3) Alle skal gis like muligheter til å 
utvikle sine evner og talent, 
individuelt og i samarbeid med 
andre. 

Helhetlig tenkning rundt 
opplæring av 
minoritetsspråklige elever. 

Faste 
møter 

Felles plan 

  4) God samhandling barn og 
voksne for å få gode leke- og 
læringsmiljøer. Kompetente 
voksne. 

Sosial læreplan og rutiner for 
oppfølging av ny § 9A 

Etablerte 
rutiner 

Gjennomgåtte 
rutiner 

 5) Sikre krav om rett hjelp til rett 
tid med særlig vekt på 
oppvekstsvilkår for barn og unge. 

Alle elever har framgang i 
lesing 

Framgang Framgang 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 

1) Utarbeide og innarbeide kunst som metode i andre fag gjennom tverrfaglig utviklingsarbeid i AKSET. 

2) Kurse ansatte og ha digitale tema på samarbeidstid jevnlig. Rydde i systemer og programmer. 
Investere i lisenser til smartboards. 

3) Nettverksmøter i kommunen, felles plan for opplæring av elever med minoritetsspråklig bakgrunn.  

4) Innarbeide rutiner knytta til sosial handlingsplan og oppfølging av ny § 9A. 

5) Plan for oppfølging av elever under kritisk grense i lesing. Kartlegging og koordineringsmøter høst og 
vår. 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  13 968 13 968 13 968 13 968 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap. 4 270 270 270 270 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 18 18 18 18 
Sum Tekniske justeringer 288 288 288 288 

Tidligere vedtatte endringer 288 288 288 288 

Konsekvensjustert ramme 14 256 14 256 14 256 14 256 

Ramme 2018-2021 14 256 14 256 14 256 14 256 
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Sakshaug barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 9 700 8 706 9 018 9 018 9 018 9 018 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

270 296 296 296 296 296 

Overføringsutgifter 47 52 52 52 52 52 
Sum Driftsutgifter 10 092 9 054 9 366 9 366 9 366 9 366 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 984 -2 019 -2 125 -2 125 -2 125 -2 125 
Refusjoner -861 -52 -52 -52 -52 -52 
Sum Driftsinntekter -2 845 -2 071 -2 177 -2 177 -2 177 -2 177 

Sum 7 247 6 983 7 189 7 189 7 189 7 189 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 175 175 175 175 
Førskole 7 242 6 983 7 014 7 014 7 014 7 014 

Sum 7 247 6 983 7 189 7 189 7 189 7 189 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sakshaug barnehage er en egen enhet som ligger sentralt til på Straumen. Barnehagen har 4 avdelinger 
for barn i alderen 1 - 6 år. Vi har ca. 16 årsverk. 

 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

Det skal legges til rette for 
samarbeid med hjemmet. 
 Foreldre/foresattes 
medansvar i barnehage og 
skole må ivaretas, 
tydeliggjøres og sikres. 
Sikre krav om rett hjelp til rett 
tid med særlig vekt på 
oppvekstsvilkår for barn og 
unge. 

Brukerundersøkelse tilfredshet 100,0 % 100,0 % 

    Foreldremøter/samtaler 2 2 

 God samhandling barn og 
voksne for å få gode leke- og 
læringsmiljøer. Kompetente 
voksne. 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  6 983 6 983 6 983 6 983 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 160 160 160 160 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 15 15 15 15 
Sum Tekniske justeringer 175 175 175 175 

Tidligere vedtatte endringer 175 175 175 175 

Konsekvensjustert ramme 7 158 7 158 7 158 7 158 
Innsparingstiltak     

Økning i foreldrebetaling - andel som ikke legges inn i rammen -106 -106 -106 -106 
Sum Innsparingstiltak -106 -106 -106 -106 

Nye tiltak     
Omgjøring av stilling fra fagarbeider til barnehagelærer 137 137 137 137 
Sum Nye tiltak 137 137 137 137 

Nye tiltak og realendringer budsjett 31 31 31 31 

Ramme 2018-2021 7 189 7 189 7 189 7 189 

 
 

Nye tiltak 

Omgjøring av stilling fra fagarbeider til barnehagelærer 

Tiltaket er en omgjøring fra fagarbeiderstilling til barnehagelærer, og økning i stillingsressurs på 20 %, til 
100 % stilling. Dette vil medføre at barnehagen kan øke kapasiteten dvs. å ta 4 nye barn over 3 år enn 
antall barn høsten 2017.  
Tiltaket medfører økte lønnsutgifter på omlag 137 000 pr år, mens foreldrebetalingen for 4 barn 
utgjør kr 120 000. 
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Røra skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 17 445 15 916 16 270 16 520 16 520 16 520 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

919 755 755 755 755 755 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

19 11 11 11 11 11 

Overføringsutgifter 143 127 127 127 127 127 
Sum Driftsutgifter 18 558 16 809 17 163 17 413 17 413 17 413 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 861 -1 812 -1 919 -1 919 -1 919 -1 919 
Refusjoner -1 754 -631 -631 -631 -631 -631 
Sum Driftsinntekter -3 615 -2 443 -2 550 -2 550 -2 550 -2 550 

Sum 14 943 14 366 14 613 14 863 14 863 14 863 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 304 304 304 304 
Førskole 5 511 5 219 4 861 5 111 5 111 5 111 
Grunnskole 9 108 8 798 9 098 9 098 9 098 9 098 
Skolefritidstilbud 324 349 349 349 349 349 

Sum 14 943 14 366 14 613 14 863 14 863 14 863 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Røra skole og barnehage er et oppvekstsenter organisert som en enhet med en enhetsleder, som også 
er rektor ved skolen, og en styrer i barnehage. Høsten 2017 er det 24 årsverk knyttet til enheten i form 
av pedagogisk personale og fagarbeidere. 13 årsverk innenfor skole, 11 årsverk innenfor barnehage. 
Med renholdere, vaktmester og merkantil personale har 36 personer sin arbeidsplass ved Røra skole og 
barnehage. 

Røra skole er en 1-7 barneskole med 110 elever. I tilknytning til skolen er det også egen 
skolefritidsordning. Høsten 2017 benytter 34 barn SFO. 

Barnehagen har høsten 2017 37 barn som er fordelt på tre avdelinger. Det er ti minutters gange mellom 
skole og barnehage. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

1.)God samhandling barn og voksne for 
å få gode leke- og læringsmiljøer. 
Kompetente voksne. 

 

5 5 

    Læringskultur - vurdering av 
elevundersøkelse 

5 5 

 2.) Godt fysisk- og psykososialt 
læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, 
lek og læring 

Vurdering av læringsmiljø 
5,0 5,0 

 3.) Det må legges til rette for barn- og 
elevmedvirkning. Barn og unge må få 
øvelse i å foreta bevisste valg og 
verdivalg til beste for seg selv og 
fellesskapet. 

Elev- og 
foreldreundersøkelsen 

5,0  

 4.)Alle skal gis like muligheter til å 
utvikle sine evner og talent, individuelt 
og i samarbeid med andre. 

 
  

 
 

Virkemiddel for å nå mål 

1.) Fokus på gode relasjoner. Voksentetthet i klasserom og friminutt. Aktiviteter på tvers av trinn. Bruke 
nærområdet/ lokalmiljøet som læringsarena. 

2.) Satse på aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk helse.  Uteområde som investeringsinnspill. 

3.) Aktivt elevråd. Aktive elever i MMT og TL. Ukentlig time med "Mitt valg." Medbestemmelse i klasse 
og fellesskap. Bli hørt. Få ansvar.  

4.) Oppfølging av det enkelte barn. Tilrettelegge for allsidig aktivitet og erfaringer. Fokus på barns lek. 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  14 366 14 366 14 366 14 366 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 286 286 286 286 
Flytting ressurs til Sandvollan barnehage -250 0 0 0 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 18 18 18 18 
Sum Tekniske justeringer 54 304 304 304 

Tidligere vedtatte endringer 54 304 304 304 

Konsekvensjustert ramme 14 420 14 670 14 670 14 670 
Innsparingstiltak     

Økning i foreldrebetaling - andel som ikke legges inn i rammen -107 -107 -107 -107 
Sum Innsparingstiltak -107 -107 -107 -107 

Nye tiltak     
Økt bemanning spes.ped. 300 300 300 300 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  14 366 14 366 14 366 14 366 

Sum Nye tiltak 300 300 300 300 

Nye tiltak og realendringer budsjett 193 193 193 193 

Ramme 2018-2021 14 613 14 863 14 863 14 863 

 

Tekniske justeringer 

Flytting ressurs til Sandvollan barnehage 

Endringer i antall barn og sammensetningen av gruppene i barnehagen kan frigjøre en 100 % stilling 
våren 2018, som kan disponeres i Sandvollan barnehage som har hatt en økning i antall barn. 

Nye tiltak 

Økt bemanning spes.ped. 

Enheten har behov for økt bemanning for å kunne følge opp enkeltelever. 
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Utøy skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 9 740 9 561 9 896 9 896 9 896 9 896 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

736 538 538 538 538 538 

Overføringsutgifter 118 122 122 122 122 122 
Sum Driftsutgifter 10 616 10 221 10 556 10 556 10 556 10 556 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -986 -947 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 
Refusjoner -1 684 -1 157 -1 157 -1 157 -1 157 -1 157 
Sum Driftsinntekter -2 669 -2 104 -2 232 -2 232 -2 232 -2 232 

Sum 7 946 8 117 8 324 8 324 8 324 8 324 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 158 158 158 158 
Førskole 2 803 2 799 2 671 2 671 2 671 2 671 
Grunnskole 5 093 5 326 5 503 5 503 5 503 5 503 
Skolefritidstilbud 49 -8 -8 -8 -8 -8 

Sum 7 946 8 117 8 324 8 324 8 324 8 324 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Utøy skole og barnehage er organisert som et oppvekstsenter. Enheten er organisert med en 
enhetsleder, en rektor i skolen og en styrer i barnehagen. Enheten har 20 årsverk knyttet til Enheten. 

Skolen er en fådelt barneskole 1. - 7. klasse. med 81 elever. . I tilknytning til skolen er det en 
skolefritidsordning. Høsten 2017 var det 17 barn som benyttet seg av tjenesten. 

Barnehagen har to avdelinger, en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. Avdelingene ligger ikke 
fysisk sammen, men i separate bygninger. 

Det er 24 plasser i barnehagen. 

 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

Barnehage og skole skal ha et godt 
samspill med nærings- og 
arbeidsliv, kunst- og kulturliv og 
andre deler av lokalsamfunnet.  

felles møteplasser, dialog, 
uteskole, kulturkompis 

  

Kommunens tjenester på 
oppvekst skal bidra til at barn 

Godt fysisk- og psykososialt miljø 
som fremmer helse, trivsel, lek og 

Elevundersøkelse 48  
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Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

og unge får en trygg 
oppvekst, blir selvstendige, 
kunnskapsrike og utvikler 
demokratisk deltagelse. 

læring.  

    Evaluering av arbeidet på Enheten 
sammen med elevråd, FAU, SU og 
ansatte 

Faktisk sjekk 
om dette er 

gjennomført 

Faktisk sjekk 
om dette er 

gjennomført 

 Skolen og barnehagen skal legge 
til rette for et godt samarbeid 
med heimen om barnet/eleven. 

Foreldreundersøkelsen 49  

 
 

Virkemiddel for å nå mål 

Målsetting 1: 
Ved å legge til rette for god dialog og samhandling med foresatte og aktører i nærmiljøet ønsker vi å 
skape identitet til eget nærmiljø, gi variert undervisning og kulturelle opplevelser. 

Skolen ønsker å sette fokus på "nærmiljø". Dette skal skje gjennom erfaringer og kunnskap og med en 
praktisk tilnærming. Fortsette å utvikle samarbeidet med kommunens kulturintuisjoner. 

Barnehagen: Barna skal få kunnskap og erfaringer med lokale tradisjoner og samfunnsinstitusjoner, slik 
at de vil oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Barnehagen er livsgledebarnehage, som samarbeider med 
Maurtuva Vekstgård. 

Målsetting 2:  
Skolen skal støtte og bidra til at elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i 
skolehverdagen. Å ha fokus på at elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i et 
samspill med andre. Elevrådsarbeidet på skolen skal prioriteres. 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Legge til rette for å 
innarbeide gode vaner når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Forebygge krenkelse og mobbing. 

Målsetting 3: 
Samarbeid med foresatte og skolen, skal elevens beste være i fokus. Det foresatte og skolen har et felles 
ansvar for faglig og sosial utvikling av eleven. Det skjer gjennom en jevnlig dialog, elevsamtaler, 
kontaktmøter og foreldremøter. 
Skolen legger stor vekt på dialogen og samarbeidet med et aktivt FAU på skolen 

Samarbeid mellom foresatte og barnehagen, skal ha barnets beste som mål. Har felles ansvar for 
barnets trivsel og utvikling. Samarbeid på individnivå, gjennom daglig kontakt og ved to foreldresamtaler 
pr. år. 
Samarbeid på gruppenivå, gjennom foreldrerådet. 

Skole og barnehage legger vekt på gode møter i skolen miljøutvalg og samarbeidsutvalg. Det er også 
viktig at foresatte inviteres inn på skolen og barnehagens arena i løpet av skole og barnehageåret. 
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Driftsbudsjett med endringer  

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  8 117 8 117 8 117 8 117 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 140 140 140 140 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 18 18 18 18 
Sum Tekniske justeringer 158 158 158 158 

Tidligere vedtatte endringer 158 158 158 158 

Konsekvensjustert ramme 8 275 8 275 8 275 8 275 
Innsparingstiltak     

Økning i foreldrebetaling - andel som ikke legges inn i rammen -128 -128 -128 -128 
Sum Innsparingstiltak -128 -128 -128 -128 

Nye tiltak     
Korrigering - Pedagogisk leder i barnehage 177 177 177 177 
Sum Nye tiltak 177 177 177 177 

Nye tiltak og realendringer budsjett 49 49 49 49 

Ramme 2018-2021 8 324 8 324 8 324 8 324 

 
 

Nye tiltak 

Korrigering - Pedagogisk leder i barnehage 

Deler av lønn til pedagogisk leder ved barnehagen har tidligere vært belastet fellesområdet, ansvar 200. 
Fra 2018 skal lønn til pedagogisk leder belastes Utøy barnehage.  
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Mosvik skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 9 141 8 899 9 371 9 371 9 371 9 371 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

330 408 408 408 408 408 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

5 10 10 10 10 10 

Overføringsutgifter 45 54 54 54 54 54 
Sum Driftsutgifter 9 521 9 371 9 843 9 843 9 843 9 843 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -868 -885 -925 -925 -925 -925 
Refusjoner -625 -880 -880 -880 -880 -880 
Sum Driftsinntekter -1 493 -1 765 -1 805 -1 805 -1 805 -1 805 

Sum 8 027 7 606 8 038 8 038 8 038 8 038 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 472 472 472 472 
Førskole 3 122 2 534 2 495 2 495 2 495 2 495 
Grunnskole 4 697 4 410 4 410 4 410 4 410 4 410 
Skolefritidstilbud 208 662 662 662 662 662 

Sum 8 027 7 606 8 038 8 038 8 038 8 038 

 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Mosvik barnehage og skole er en enhet lokalisert i sentrum av Mosvik. Tett på naturen, i nærhet av 
sjøen og elva, og tett på næringsliv og landbruksvirksomhet i bygda.  

Mosvik skole har fasiliteter som hele kommunen benytter seg av. Basseng og idrettshall er utleid så og si 
hver kveld, og bortimot alle helger i vinterhalvåret. 

Skolen ble ferdig renovert i 2014, og fremstår som et moderne skolebygg med lyse og trivelige 
skolelokaler og trivelig utleieareal. Mosvik barnehage var ferdigstilt i august 2015, og er en åpen og 
moderne barnehage bygd for 45 barnehageplasser. 

Det er høsten 2017 14 ansatte og 12,4 stilling i enheten fordelt på barnehage, SFO og skole. En del av 
fagarbeiderstillingene fordeler seg på SFO og skole. 

Skoleåret 2017/18 er det et samarbeid med barnehagen for å drifte SFO, da det kun er 4 elever som 
benytter tilbudet. 

Mosvik skole har dette skoleåret 51 elever. Barnehagen har i høst 24 barn som utgjør 29 plasser. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

 Det må legges til rette for barn- og 
elevmedvirkning. Barn og unge må få 
øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg 
til beste for seg selv og fellesskapet. 

Medvirkning til egen læring, og 
medvirkning til egen sosial 
mestring og mestring i 
skolefellesskapet.  

4,4  

  Alle skal gis like muligheter for å utvikle 
sine evner og talent, individuelt og i 
samarbeid med andre. 

Elevene skal oppleve mestring 
gjennom læring, øving og 
opptreden internt og eksternt. 

4,6 4,6 

 Alle skal gis like muligheter til å utvikle 
sine evner og talent, individuelt og i 
samarbeid med andre. 

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

Fortløpende 
vurdering 

Fortløpende 
vurdering 

 Barnehage og skole skal følge vedtatt 
"Handlingsplan mot mobbing" 

Nulltoleranse for mobbing i 
barnehage og skole 

0 0 

 Barnehage og skole skal ha et godt 
samspill med nærings- og arbeidsliv, 
kunst- og kulturliv og andre deler av 
lokalsamfunnet. 

Formidle stolthet over å være en 
del av oppvekstkulturen i Inderøy. 
Samarbeide med organisasjoner 
og næringsliv lokalt i grenda og i 
kommunen. 

se planer  

 Det må legges til rette for barn- og 
elevmedvirkning. Barn og unge må få 
øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg 
til beste for seg selv og fellesskapet. 

Sikre barns medvirkning i den 
daglige aktiviteten i barnehagen. 

evaluering  

 Det skal legges til rette for samarbeid med 
hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar 
i barnehage og skole må ivaretas, 
tydeliggjøres og sikres. 

Samarbeid med heimen Samarbeid 
med 
heimen 

 

 Elevene skal være godt over nasjonalt nivå 
ved nasjonale prøver i lesing, skriving og 
regning.  

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

50 50 

 God samhandling barn og voksne for å få 
gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente 
voksne 

Styrke barnehagen som 
læringsarena. 

  

 God samhandling barn og voksne for å få 
gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente 
voksne. 

Alle ansatte skal ha utdannelse i 
den jobbe de er satt til å utføre. 
Alle har god kompetanse og høyt 
faglig nivå. 

alle  

 Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø 
skal fremme helse, trivsel, lek og læring 

Elevunders. 7. trinn - Trivsel 4,6 4,6 

 Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø 
skal fremme helse, trivsel, lek og læring. 

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

  

 Sikre krav om rett hjelp til rett tid med 
særlig vekt på oppvekstsvilkår for barn og 
unge 

Bidra til å styrke barnehagen som 
læringsarena. Tidlig innsats. 

  

 Sikre krav om rett hjelp til rett tid med 
særlig vekt på oppvekstsvilkår for barn og 
unge. 

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

4,5 4,5 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 

Status og utfordringer 2018 - 2021 for Mosvik barnehage og skole. 
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Barnehagen har hatt en positiv utvikling i antall plasser, men i perioden er det en nedgang i barnetallet 
som vil ha konsekvenser på drifta av skolen. 

Personalet i barnehage og skole har høy kompetanse, og det er stabil bemanning.  

Enheten har gode og moderne lokaler for drift av barnehage og skole. 

Utfordringene de neste 3 - 4 årene er nedgang i barnetallet. 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  7 606 7 606 7 606 7 606 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 154 154 154 154 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 18 18 18 18 
Sum Tekniske justeringer 172 172 172 172 

Tiltak forrige år     
Justering fastlønn grunnskole 0 0 0 0 
Justering fastlønn SFO 0 0 0 0 
Sum Tiltak forrige år 0 0 0 0 

Tidligere vedtatte endringer 172 172 172 172 

Konsekvensjustert ramme 7 778 7 778 7 778 7 778 
Innsparingstiltak     

Økning i foreldrebetaling - andel som ikke legges inn i rammen -40 -40 -40 -40 
Sum Innsparingstiltak -40 -40 -40 -40 

Nye tiltak     
Rammeøkning pga. aktivitetsvekst 300 300 300 300 
Sum Nye tiltak 300 300 300 300 

Nye tiltak og realendringer budsjett 260 260 260 260 

Ramme 2018-2021 8 038 8 038 8 038 8 038 

 

Nye tiltak 

Rammeøkning pga. aktivitetsvekst 

Tiltaket styrker enhetens budsjettramme. Enheten har rapportert om merforbruk i 2017 som skyldes for 
høy aktivitet i forhold til budsjettramme. Styrkingen utgjør omlag 50 % av merforbruket i 2017. Tiltaket 
forutsetter videre arbeid med å tilpasse og effektivisere driften. 
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Lyngstad skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 8 741 8 485 9 101 8 951 8 801 8 801 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

333 418 418 418 418 418 

Overføringsutgifter 46 30 30 30 30 30 
Sum Driftsutgifter 9 120 8 933 9 549 9 399 9 249 9 249 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -808 -902 -941 -941 -941 -941 
Refusjoner -730 -210 -672 -522 -372 -372 
Sum Driftsinntekter -1 539 -1 112 -1 613 -1 463 -1 313 -1 313 

Sum 7 581 7 821 7 935 7 935 7 936 7 936 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 154 154 154 154 
Førskole 2 932 3 013 2 973 2 973 2 973 2 973 
Grunnskole 4 441 4 735 4 735 4 735 4 735 4 735 
Skolefritidstilbud 209 73 73 73 73 73 

Sum 7 581 7 821 7 935 7 935 7 936 7 936 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Lyngstad skole og barnehage er et oppvekstsenter organisert som en enhet med en enhetsleder, en 
rektor i skolen og en styrer i barnehage. Det er høsten 2017 13,6 årsverk knyttet til enheten hvorav 
520 % lærerressurs, 340 % ledelsesressurs(inkludert undervisning og pedagogisk ledelse) og 500 % 
fagarbeider/assistentressurs. 

Lyngstad skole er en 1-7 barneskole med 45 elever. I tilknytning til skolen er det også egen 
skolefritidsordning. Høsten 2017 benytter 8 barn SFO. 

Skolen tilbyr leksehjelp til 4.-7.trinn to dager i uken. Pr 1.10-17 er det 12 elever som benytter seg av 
leksehjelp. 

Lyngstad barnehage er fordelt på to avdelinger: Revkroken, som holder hus i samme bygg som skolen og 
Haukråka som ligger i en ominnredet enebolig fra 70-tallet ved siden av skolen. Barnehagen har høsten 
2017 25 barn i to avdelinger. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

Lyngstad skole og barnehage skal 
forholde seg til vedtatte budsjett med 
en avviksmargin på +/- 2 % 

   

    Ressursbruk Grunnskole 100,00 100,00 

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

Lyngstad skole og barnehage skal 
fortsatt ha fokus på lesing som 
grunnleggende ferdighet og bruke 
systematisk observasjon av lesing (SOL) 
som verktøy aktivt både i barnehage og 
skole.  

Nasjonale prøver 5. trinn: 
Lesing 

49,0 50,0 

  Lyngstad skole og barnehage skal jobbe 
aktivt med å bruke nærmiljøet (skog og 
mark) som læringsarena, og 
samarbeide med lokalt næringsliv for å 
skape nye læringsarenaer og for å nå 
rammeplanens intensjoner og 
kompetansemålene i ulike fag. Skolen 
og barnehagen skal også jobbe aktivt 
og systematisk sammen med foreldre 
og kommunen for å sikre gode og 
attraktive uteområder som innbyr til 
leik og fysisk aktivitet og som fremmes 
psykisk helse.  

Levevaner - Lite fysisk aktiv, 
Ungdata 2016 

12,0 14,0 

 Lyngstad skole og barnehage skal 
utrede muligheten for å ta i bruk et 
program (eks. PALS) for å jobbe med 
skole/læringsmiljø fra 2018/19.  

Elevunders. 7. trinn - Felles 
regler 

4,2 4,3 

 Lyngstad skole skal fortsette og, om 
mulig, fullføre arbeidet med lokale 
læreplaner slik at de 4 prinsippene for 
god vurdering blir levende og synlige i 
skolens virksomhet.  

Elevunders. 7. trinn - Vurdering 
for læring 

4,0 4,0 

Skal være en effektiv 
kommune i 
tjenesteproduksjonen og 
arbeidsgiverpolitikken er 
utviklingsorientert og 
vektlegger den politiske 
dialogen som styrende i 
arbeidsgiverpolitikken. 

Lyngstad skole og barnehage skal ha et 
personale som trives og jobber best i 
lag. uttalt mål: Nærværsprosent på 
minst 93.   

Sykefravær- nærvær 94,0 % 97,0 % 

 

Virkemiddel for å nå mål 

For å nå sine mål skal enheten jobbe på følgende måte: 

 Økonomi: Månedlig rapportering om status ift. indikativ periodiseringsnøkkel. 

Bruker/medarbeider: Rektor og FAU skal sammen forsøke å få på plass et verktøy for å jobbe med 
skole/læringsmiljø i løpet av inneværende skoleår. 

Enheten skal sette SOL på dagsorden i både barnehage og skole iht. vedtatte leseplan for kommunen. 
Det skal settes av tid på fellestid til kursing og repetisjon av SOL og gjennomgang av leseplan. 
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Rektor og teamleder skal sette av fellestid til å ta opp igjen arbeidet med lokale læreplaner og Vurdering 
for læring (VFL). VFL skal være levende og synlig i skolens virksomhet. 

Medarbeider: Rapportering og oppfølging av sykefravær. Systematisk arbeid med arbeidsmiljø iht. 
enhetens hms-plan. 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  7 821 7 821 7 821 7 821 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 154 154 154 154 
Sum Tekniske justeringer 154 154 154 154 

Tidligere vedtatte endringer 154 154 154 154 

Konsekvensjustert ramme 7 975 7 975 7 975 7 975 
Innsparingstiltak     

Økning i foreldrebetaling - andel som ikke legges inn i rammen -40 -40 -40 -40 
Sum Innsparingstiltak -40 -40 -40 -40 

Nye tiltak     
Andre tiltak 0 0 0 0 
Sum Nye tiltak 0 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett -40 -40 -40 -40 

Ramme 2018-2021 7 935 7 935 7 936 7 936 
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Sandvollan skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 16 235 16 118 16 861 16 511 16 411 16 411 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

774 496 496 496 496 496 

Overføringsutgifter 102 61 61 61 61 61 
Sum Driftsutgifter 17 112 16 675 17 419 17 069 16 969 16 969 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 965 -1 888 -1 928 -1 928 -1 928 -1 928 
Refusjoner -1 791 -1 085 -1 085 -1 085 -1 085 -1 085 
Sum Driftsinntekter -3 755 -2 973 -3 013 -3 013 -3 013 -3 013 

Sum 13 357 13 702 14 406 14 056 13 956 13 956 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 293 293 293 293 
Førskole 4 849 4 669 4 879 4 629 4 629 4 629 
Grunnskole 8 456 8 964 9 164 9 064 8 964 8 964 
Skolefritidstilbud 47 69 69 69 69 69 

Sum 13 357 13 702 14 406 14 056 13 956 13 956 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sandvollan skole og barnehage er et oppvekstsenter organisert som en enhet med en enhetsleder, en 
rektor i skolen og en styrer i barnehage. Det er høsten 2017 25 årsverk knyttet til enheten. 

Sandvollan skole er en 1-7 barneskole med 109 elever. I tilknytning til skolen er det også egen 
skolefritidsordning. Høsten 2017 benytter 26 barn SFO. 

Sandvollan barnehage ligger vegg-i-vegg med skolen. Barnehagen flyttet inn i oppgraderte 
lokaler våren 2016 og fikk dermed noe større kapasitet. Barnehagen har fire avdelinger og har høsten 
2017 49 barn. 
 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

Barnehagen og skolen skal være en sentral 
aktør når det gjelder å gi barn og unge på 
Sandvollan trygg og god oppvekst, 
Samhandling med lokalmiljøet og heimene 
er en viktig premiss for å lykkes.  
Resultatene er beskrevet i kvalitetsplan for 

Samhandling 
barnehage 

5,0 5,0 
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Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

grunnskole og kvalitetsplan barnehage. 

    Vurdering av 
samhandling 
grunnskole 

5,0 5,0 

 Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø 
skal fremme helse, trivsel, lek og læring 

Vurdering læringsmiljø 5,0 5,0 

Virkemiddel for å nå mål 

Samhandling: 

 Skriftlig foreldreundersøkelse for grunnlag for å vurdere resultater og videre tiltak. 

 Utviklingssamtaler og foreldremøter sikrer god dialog. 

Læringsmiljø: Innarbeide rutiner knytta til sosial læreplan og oppfølging av ny § 9A 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  13 702 13 702 13 702 13 702 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 293 293 293 293 
Flytting ressurs fra Røra  250 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer 543 293 293 293 

Tidligere vedtatte endringer 543 293 293 293 

Konsekvensjustert ramme 14 245 13 995 13 995 13 995 
Innsparingstiltak     

Økning i foreldrebetaling - andel som ikke legges inn i rammen -40 -40 -40 -40 
Sum Innsparingstiltak -40 -40 -40 -40 

Nye tiltak     
Ekstra bistand til elev 200 100 0 0 
Sum Nye tiltak 200 100 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett 160 60 -40 -40 

Ramme 2018-2021 14 406 14 056 13 956 13 956 

 

Tekniske justeringer 

Flytting ressurs fra Røra  

Barnehagen styrkes med en 100 % stilling våren 2018 og er knyttet til utvidet kapasitet og flere barn i 
barnehagen. Ressursen er flyttet fra Røra barnehage. 

Nye tiltak 

Ekstra bistand til elev 

Elev med helseutfordring har behov for at en ansatt følger opp denne eleven mens vedkommende er på 
skolen og SFO. Dette kan gjennomføres av en fagarbeider og enheten må øke med anslagsvis 40 % 
stilling. 
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Inderøy ungdomsskole 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 27 062 25 073 25 414 24 814 24 814 24 814 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 014 846 846 846 846 846 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

58 10 10 10 10 10 

Overføringsutgifter 151 125 125 125 125 125 
Sum Driftsutgifter 28 390 26 054 26 395 25 795 25 795 25 795 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -155 -100 -100 -100 -100 -100 
Refusjoner -4 312 -2 018 -2 018 -2 018 -2 018 -2 018 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -207 -95 -95 -95 -95 -95 
Sum Driftsinntekter -4 674 -2 213 -2 213 -2 213 -2 213 -2 213 

Sum 23 716 23 841 24 182 23 582 23 582 23 582 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 184 325 125 725 725 
Grunnskole 23 075 22 873 23 073 22 673 22 073 22 073 
Voksenopplæring 641 784 784 784 784 784 

Sum 23 716 23 841 24 182 23 582 23 582 23 582 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Ved Inderøy ungdomsskole er det skoleåret 2017/2018 ca. 270 elever og rundt 60 ansatte. Ved 
voksenopplæringen er det ca. 10 elever og 1 ansatt.  

 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

Elevene skal få mulighet til å prestere 
godt ut fra egne forutsetninger i alle 
fag.  
For å oppnå dette vil vi jobbe for et 
mobbefritt og trygt opplæringsmiljø 
som sikrer at alle elevenes rettigheter i 
forhold til § 9A i Opplæringsloven blir 
ivaretatt. 
Elevene skal tas med på beslutninger 
og gis opplæring og erfaring i 
demokratiske prosesser. 

Elevunders. 10. trinn - Mobbet 
av andre elever på skolen 

1,1 1,1 

    Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,4 4,4 
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Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

 Resultat, læringsutbytte. Elevene skal 
prestere like godt eller bedre på 
nasjonale prøver og på 
grunnskolepoeng som gjennomsnittet 
av avgangselevene i hele landet.   

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

41,4 41,4 

   Nasjonale prøver 9. trinn: 
Lesing 

54 54 

   Nasjonale prøver 9. trinn: 
Regning 

54 54 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 

Det holdes stort trykk på arbeidet i forhold til ny § 9A i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø. Sosial 
læreplan revideres og utformes i tråd med den nye lovteksten. Elever, ansatte og foreldre involveres i 
arbeidet.  

Det legges godt tilrette for gjennomføring med bruk av IKT for å sikre et riktig resultat ved 
gjennomføring av alle nasjonale prøver. 

Underveisvurdering er viktig for å sikre elevene et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at elevene 
får tilbake- og framovermeldinger de kan bruke til å forbedre seg, utarbeides nytt årshjul for 
vurderingsarbeidet.  

Det jobbes aktivt for å øke både elever og ansattes ikt-ferdigheter, basert på aktiv bruk av de redskap og 
den programvare vi til enhver tid rår over. 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  23 841 23 841 23 841 23 841 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 422 422 422 422 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 20 20 20 20 
Sum Tekniske justeringer 441 441 441 441 

Tiltak forrige år     
Videreføring av LOS i form av fast 70 % stilling  200 200 200 200 
Reduksjon av antall klasser 0 -400 -1 000 -1 000 
Sum Tiltak forrige år 200 -200 -800 -800 

Tidligere vedtatte endringer 641 241 -359 -359 

Konsekvensjustert ramme 24 482 24 082 23 482 23 482 
Nye tiltak     

Framskynding av færre klasser -400 -600 0 0 
Læreverk 100 100 100 100 
Sum Nye tiltak -300 -500 100 100 

Nye tiltak og realendringer budsjett -300 -500 100 100 

Ramme 2018-2021 24 182 23 582 23 582 23 582 
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Tiltak forrige år 

Reduksjon av antall klasser 

Elevtallet ved Inderøy ungdomsskole er nedadgående, og det muliggjør innsparingstiltak ved å gå ned på 
antall klasser. Innslagspunktet for denne muligheten ligger på 90 elever. Ved dette eller et lavere elevtall 
er det mulig å organisere årskullene i 3 klasser i stedet for i 4 som i dag. Imidlertid har vi erfaring med at 
elevtallet bruker å øke noe i løpet av årene på ungdomsskolen, og endringer ved et elevtall like under 90 
må vurderes nøye før det igangsettes. For høsten 2017 og 2018 er det henholdsvis 84 og 90 8.klassinger. 
Fra og med høsten 2019 er elevtallet klart under 90 elever (73), og det samme gjelder 8.-trinnet som 
starter høsten 2020 (77). Fra høsten 2021 er elevtallet igjen over 90 (96), og da må vi 4-dele elevene. 

I tiltaket er det lagt inn 7 måneders virkning i 2018 tilsvarende 50 % stilling, og 5 måneders virkning 
tilsvarende 100 % stilling. For 2019 reduseres ytterligere 50 % stilling i høsthalvårets 5 måneder. 

 

Nye tiltak 

Framskynding av færre klasser 

Reduksjon fra 4 til 3 parallelle klasser på 8. trinn. Innsparing mulig fem siste måneder av 2018. Dette er 
tidligere enn først antatt og beskrevet i budsjettforslaget for 2017. 

 
Læreverk 

Ungdomsskolen mangler nyere læreverk i sidemål, og det er nødvendig å gjøre et større innkjøp av dette 
for to årstrinn. 
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Investeringsbudsjett oppvekst 

 
Beløp i tusen Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 
kostnad 

 

2018 2019 2020 2021 2018-21 

Oppvekst          
Lyngstad skole - Oppgradering 2020 1 350 0 1 350 250 200 300 0 750 
Mosvik skole Solskjerming klasserom 2020 150 0 150 0 0 150 0 150 
PC-tetthet 2021 2 240 0 2 240 560 560 560 560 2 240 
Røra skole - Oppgradering 2020 2 100 0 2 100 400 1 000 400 0 1 800 
Sandvollan skole - Oppgradering 2019 1 050 0 1 050 800 0 0 0 800 
Skole - akustikktiltak 2021 900 0 900 300 200 200 200 900 
Skole - Utbedringer brannkrav etter pålegg 
fra brannvesenet 

2018 1 330 0 1 330 530 0 0 0 530 

Skolegård Røra skole 2020 1 000 0 1 000 150 400 450 0 1 000 
Utøy skole - Oppgradering 2020 1 400 0 1 400 1 050 0 0 0 1 050 
Sum Oppvekst  11 520 0 11 520 4 040 2 360 2 060 760 9 220 

Sum investeringsprosjekter  11 520 0 11 520 4 040 2 360 2 060 760 9 220 

 
 

Lyngstad skole - Oppgradering 

Taket på Lyngstad skole er dårlig isolert. Man vil få en energigevinst ved å etterisolere etasjeskillet opp 
mot loftet. Prosjektet har vært utsatt pga. skolestrukturdebatten. 

Skolekjøkkenet på Lyngstad er fra byggeår (i beste fall 70-tallet), og klart for utskifting. 

Det gjenstår å male kledning på nord- og østveggen. Bygget er veldig høyt her, og man har behov for 
profesjonell assistanse. Takrenner, nedløp, vindskier og vannbord må skiftes ut. Vinduer må males. 

Man har i lengre tid slitt med at avløpet fra toalettene i kjelleren tetter seg til. Kameraundersøkelser 
tyder på at noe ble gjort feil da ledningene ble lagt. Løsningen blir å pigge opp golvet, og utbedre 
feilkonstruksjonen. Ny støp og golvbelegg må på plass i etterkant. 

 
Mosvik skole Solskjerming klasserom 

Ut fra rådmannens vurdering av kapasiteten for gjennomføring av tiltaket, prioriteres dette i 2020. 

 
PC-tetthet 

Det er behov for å øke pc-tetthet blant elever i grunnskolene og ungdomsskolen.  I økonomiplanen er 
investeringsrammen fordelt jevnt over planperioden.  I løpet av 2018 skal rådmannen kartlegge behovet 
nærmere og hvilken strategisk tilnærming man skal ha til fordelingen. 
 

Røra skole - Oppgradering 

Fyrkjeler og elkjeler på Røra skole er fra byggeår, og man er sterkt anbefalt å skifte ut anlegget. 
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Det er et behov for utskifting av vinduene på den eldste skolefløya. Behovet er ikke akutt, men bør 
legges inn i investeringsplanen. Man har ingen gode kostnadsestimat, så man må regne med å revidere 
dette når man har hentet inn mer informasjon om tiltaket. 

Framdrift: Prosjektering av varmeanlegget startes i 2018 med planlagt gjennomføring utenfor 
fyringssesongen 2019. Utskifting av vinduer vurderes å gjøres gradvis frem til 2020 i samsvar med 
kapasiteten innen enheten. 

Utført 2017: Garderobene og gymsalen på Røra skole mangler avtrekksventilasjon. Dette er en vesentlig 
funksjon for disse rommene da man kan forvente forhøyet fuktighet her. Nytt aggregat og tilpasninger 
må påregnes. Dette er forsert pga. kollaps av det gamle anlegget, og gjennomføres i 2017 til en kostnad 
på 435.000 inkl. mva. 

Røra skole har meldt inn et behov for oppussing av skolekjøkkenet. Kjøkkenet er preget av alderen og en 
gammel stil. Dette må ses som en fortsettelse av prosjekt 6023 - oppgradering aktivitetsbygg. Prosjektet 
er gjennomført i 2017 til en kostnad av 224.000 inkl. mva. 

 
Sandvollan skole - Oppgradering 

Isolasjon mot loft på gammelfløya på Sandvollan er nesten ikkeeksisterende. Stor energilekkasje mot 
kaldloftet. 

Bordkledningen på klasseromsfløya mot skolegården på Sandvollan skole har begynnende råteskader. 
For å hindre skade på bygningskroppen bør man bytte bordkledning. 
Det vil også bli et behov for utskifting av solskjerming på denne veggen i samme prosess. 

 
Skole - akustikktiltak 

I løpet av 2016 ble det gjennomført noen lydmålinger på enkelte undervisningsrom nominert av rektorer 
på de skolene som ikke nylig har blitt renovert. Resultatene fra dette viste at det er et behov for 
akustikktiltak i en del av rommene. 

Tiltakene må planlegges og prosjekteres i 2018 med utførelse i årene etter. Kostnadsestimatene er 
beheftet med stor usikkerhet. 

Gevinsten vil være i arbeidsmiljøet både for elever og lærere. Muligens kan det ha innvirkning på 
nærværet til medarbeideren. 

 
Skole - Utbedringer brannkrav etter pålegg fra brannvesenet 

Røra skole har en ny utarbeidet brannrapport med en stor mengde avvik som må lukkes. 

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

Mosvik skole har også fått avvik på tilsyn, og man må gjøre utbedringer. 
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Skolegård Røra skole 

Skolegården ved Røra skole har vært tema i foreldre-, elev- og personalgruppa gjennom flere år. Slik den 
fremstår i dag fyller den ikke krav og forventninger til lokale og sentrale planverk og føringer mtp. å 
tilrettelegge for fysisk aktivitet og leik. 

Det er utarbeidet tegninger og planer for området som innbefatter leikeapparat, ballbaner, sykkelløype, 
dukkestue osv. Det skal være en skolegård som er attraktiv for små og store barn, gutter og jenter, og 
som stimulerer ulike sanser. 

Tilbud fra flere leverandører er vurdert. Utvalget er tatt mtp. pris og kvalitet. Noe montering må 
gjennomføres av sertifiserte personer, mens vi der det er mulig vil legge opp til dugnad i 
foreldregruppen. 

Målet er å tilrettelegge for en skolegård som gir positiv aktivitet i friminutt, som stimulerer til leik, fysisk 
aktivitet og samvær med andre elever både i skoletiden og på fritiden. 

I forbindelse med dette arbeidet vil det være behov for re-asfaltering. Et grovt prisestimat er 270 kr per 
kvadratmeter. For det som er asfaltert per i dag blir det 1300 kvadratmeter, eller en kostnad på 350.999 
+ mva., totalt 437.500,-. Ved en reasfaltering må man rette opp alle fallforholdene og vannslukene på 
plassen samtidig. 

Framdrift: 
2018 må brukes til å planlegge området sånn at alle hensyn er kartlagt og planlagt før man igangsetter 
eksempelvis asfaltering. Det er ikke kapasitet til å få gjennomført både planlegging og anskaffelse samt 
utførelse i 2018. Rådmannen foreslår derfor ferdigstillelse til starten av skoleåret 2020-2021. 

  

Utøy skole - Oppgradering 

Dreneringen rundt gymsalbygget på Utøy er gåen, og bygget bør dreneres på nytt for å unngå skader på 
bygningsmassen. 

Garderobene på Utøy skole har et behov for oppussing. En forutsetning for dette er at man drenerer 
bygget først/samtidig. 

Etter en vernerunde i 2017 har man avdekket mugg og råteskader i garderobeanlegget. Dette settes i 
sammenheng med dårlig drenering, alder på anlegget, og muligens mangelfull ventilasjon. Samtidig har 
man blitt klar over problemstillingen i forhold til universell utforming, og det at garderobene er 
utilgjengelige for personer i rullestol. 

Skolen melder også inn et behov for 2 nye klasserom, og toalettfasiliteter for de ansatte. Per i dag er det 
kun et ansattetoalett. 

Det meldes også inn et ønske om renovering av jentetoalettet. 

Nye klasserom vil nok utløse nytt ventilasjonsanlegg og ny bygningsmasse. Kanskje vil det være 
hensiktsmessig å bygge nye ansattetoalett, og klasserom i det samme byggetrinnet i området mellom 
klasseromsfløy og gymsal. 
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Fremdrift og prioriteringer: 
Man prioriterer å fremskynde drenering og oppussing av garderobeanlegget i 2018, og forserer med 
dette 1 år i forhold til opprinnelig plan. Dette også i lys av at kommunelegen i oktober 2017 vedtok å 
stenge garderobeanlegget. 

Rådmannen finner ikke kapasitetsmessig rom for å prioritere Utøy skoles ønsker om flere klasserom og 
toalettfasiliteter, eller renovering av toalett i økonomiplanperioden. 

Utført 2017: Nytt inngangsparti er ferdigstilt til en kostnad på 330.000. Dette ble gjort i sammenheng 
med utbedringer ift. brannsikkerhet. Taktekkingen klarte man å reparere tilfredsstillende, og skifte av 
tak er utsatt på ubestemt tid. 
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Helse, omsorg og sosial 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Området Helse, bistand og omsorg omfatter enhetene Bistand og omsorg, Helse, rehabilitering og 
barnevern, Flyktningetjenesten og NAV. 

Enhetene Bistand og omsorg og Helse, rehabilitering og barnevern har hver flere tjenesteområder. 

Dette er det største fagområdet i kommunen og tar ca. 39 % av totalbudsjettet. 

 

Bistand og omsorg 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 114 214 111 742 113 417 114 267 114 417 108 660 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

8 109 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

5 896 6 820 7 106 7 370 7 370 7 370 

Overføringsutgifter 1 311 1 076 1 076 1 076 1 076 1 076 
Sum Driftsutgifter 129 929 128 278 130 239 131 353 131 503 125 746 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -10 987 -11 237 -10 037 -10 037 -10 037 -10 037 
Refusjoner -25 624 -21 150 -21 150 -21 150 -21 150 -21 150 
Sum Driftsinntekter -36 796 -32 387 -31 187 -31 187 -31 187 -31 187 

Sum 93 133 95 891 99 052 100 166 100 316 94 559 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 3 711 3 711 3 711 -2 246 
Administrasjon 1 156 1 498 1 498 1 498 1 498 1 498 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 3 990 4 947 4 947 4 947 4 947 4 947 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 128 -27 373 573 573 573 
Tilbud til personer med rusproblemer 61 411 411 411 411 411 
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o 37 056 40 173 37 409 37 673 37 673 37 673 
Kjøkken 3 859 3 601 3 601 3 601 3 601 3 601 
Vaskeri 708 957 957 957 957 957 
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 25 687 27 702 29 617 30 267 30 417 30 617 
Hjemmehjelp 4 184 4 981 5 581 5 581 5 581 5 581 
Bistand funksjonshemmede 15 996 11 949 11 248 11 248 11 248 11 248 
Psykiatriteam 270 -240 -240 -240 -240 -240 
Introduksjonsordningen 0 -61 -61 -61 -61 -61 

Sum 93 133 95 891 99 052 100 166 100 316 94 559 
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Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet omfatter følgende funksjoner og tjenester: Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), langtidsopphold i sykehjem, korttids-/avlastningsopphold i 
sykehjem, korttids-/avlastningsopphold i bofellesskap, avlastningstilbud til barn og unge, barnebolig, 
tildeling av kommunale omsorgsboliger, matombringing, støttekontakt og omsorgslønn. 

Tjenestene er regulert etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasient og 
brukerrettigheter og Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Forskrift om en verdig eldreomsorg 
(Verdighetsgarantien 2011) gir føringer for utførelse av de ulike tjenestetilbudene. Andre, ikke 
lovpålagte tilbud, er trygghetsalarm og dag- og aktivitetstilbud. 

Kommunens omsorgstjenester er bygd opp som en sammenhengende tiltakskjede der hvert enkelt ledd 
er forbundet med hverandre, og alle ledd må sees i sammenheng. Ideologien og tiltakskjeden bygger på 
BEON-prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå). 

Omsorgstjenester omfatter ikke bare eldreomsorg og har et utvidet «sørge-for-ansvar» som fordrer 
kommunen til å utvikle tjenester på bakgrunn av kunnskap om behov hos alle innbyggere, uavhengig av 
alder. 

 

Virksomhetsplan 

Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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

Bidra til en styrking av 
tjenestetilbudet i kommunens HDO 
plasser for eldre. 

Økt grunnbemanning på 
omsorgsboligene med HDO 

Økt 
grunnbemanning 
HDO 
omsorgsboliger 

 

  Tiltaket skal bidra til økt bruk av 
velferdsteknologi og kvalitetssikre 
bruken av velferdsteknologi. Tiltaket 
skal i tillegg bidra til utvikling av 
velferdsteknologiske verktøy og 
kompetanseheving hos ansatte og 
sluttbrukere. 

   

   Primærfokus på 
tjenesteutvikling knyttet til 
høyere grad av digital 
tjenesteyting 

tilsetting økt bruk av 
digitale 
tjenester 

 Tverrfaglig fokus på rehabilitering og 
hverdagsmestring innenfor rus og 
psykisk helse, spesielt i et 
forebyggende perspektiv.  

Styrking av tjenestetilbud 
innenfor rus og psykisk 
helse er knyttet til 
oppfølging i bolig med 
fokus på forebyggende 
arbeid og 
hverdagsmestring.  

Videreføring av 
boligkoordinatorst
illing og psykisk 
helse. Utvikle 
tjenester til 
målgruppen 

Videreføring av 
boligkoordinat
orstilling og 
psykisk helse. 
Utvikle 
tjenester til 
målgruppen 

Kommunale tjenester 
skal være lett 
tilgjengelige og i takt 
med 
samfunnsutviklingen for 
kommunens befolkning 
og næringsliv. 

Bidra til at alle innbyggere skal få 
tilbud om hjemmebesøk det året de 
fyller 75 år. Tiltaket skal bidra til 
forutsigbarhet og er forebyggende 
med tanke på å mester hverdagen 
best mulig og bo hjemme i egen bolig 
så lange man kan. 

Forebyggende 
hjemmebesøk for personer 
som fyller 75 år 

alle skal få 
innkalling 

Alle som fyller 
75 år skal få 
innkalling 

  Målet for tiltaket er at alle som bor Tjenesteutvikling tilpasset tilsetting egen implementerin
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Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

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.  

kommunens demografiske 
utvikling og som bygger opp 
om hverdagsmestring som 
tilnærming 

prosjektleder 
hverdagsmestring 

g av 
hverdagsmestri
ngsteam 

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

Økonomistyringen i virksomheten 
skal være slik at årsresultatet 
samsvarer med budsjettet. 

Økonomistyring skal være 
slik at regnskapet ikke viser 
merforbruk.  

0,0 % 0,0 % 

Skal være en effektiv 
kommune i 
tjenesteproduksjonen 
og 
arbeidsgiverpolitikken 
er utviklingsorientert og 
vektlegger den politiske 
dialogen som styrende i 
arbeidsgiverpolitikken. 

I planperioden må fortsatt nærvær og 
heltid være sentrale fokusområder. 
Et langsiktig mål for nærvær må være 
93 % og det må holdes høy aktivitet 
for å nå målet. Nærvær og heltid er 
viktige områder for å sikre kvalitet i 
tjenestene og for å beholde og 
rekruttere dyktige medarbeidere. Det 
må være fokus på at folke er lenger i 
jobb og gis mulighet for omskolering 
ved behov. 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. 
 
 
 
 
 

Fokus på utvikling av 
nærværskultur i enheten. 
God gjennomføring av 
nærværsprosjekt i enheten 

91,0 % 93,0 % 

  Inderøy kommune skal være attraktiv 
kommune med god rekruttering. Økt 
antall lærlinger skal bidra til 
tjenesteutvikling 

Antall lærlingplasser skal 
økes og det skal være fokus 
på at lærlingrekruttering 
utvikles i samarbeid med 
interne og eksterne 
samarbeidspartnere. 

6 8 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 

For å nå virksomhetens mål er det en forutsetning at de økonomiske forutsetninger er tilstede og en 
forankring av tiltakene blant ledelsen og de ansatte. 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  95 891 95 891 95 891 95 891 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap. 4 2 690 2 690 2 690 2 690 
Lønnsoppgjør kap. 3 og kap. 5 22 22 22 22 
Sum Tekniske justeringer 2 711 2 711 2 711 2 711 

Tidligere vedtatte endringer 2 711 2 711 2 711 2 711 

Konsekvensjustert ramme 98 602 98 602 98 602 98 602 
Innsparingstiltak     

Helseutredningen - forventet effektivisering 2021 0 0 0 -5 957 
Sum Innsparingstiltak 0 0 0 -5 957 

Nye tiltak     
Mindre inntekt - vederlagsbetaling - ved nedleggelse av 
sykehjemsavdeling i Inderøyheimen 

1 200 1 200 1 200 1 200 

Styrket bemanning HDO - Næss og omsorgsboliger i Inderøyheimen - 1,5 
årsverk. 

1 100 1 100 1 100 1 000 

Ressurskrevende tjenester  1 000 1 000 1 000 1 000 
Andre tiltak -4 251 -4 251 -4 251 -4 251 
Videreføring boveileder  400 600 600 600 
Videreføring av tiltak kommunalt rusarbeid - oppfølging i bolig 400 600 600 600 
Økt digitalisering 300 600 600 600 
Endret finansieringsnøkkel DMS 286 550 550 550 
Videreutvikling av elektronisk personalsystem -250 -250 -250 -250 
Øke antall læringer 150 300 450 750 
Forebyggende hjemmebesøk for eldre 115 115 115 115 
Sum Nye tiltak 450 1 564 1 714 1 914 

Nye tiltak og realendringer budsjett 450 1 564 1 714 -4 043 

Ramme 2018-2021 99 052 100 166 100 316 94 559 

 
 

Nye tiltak 

Mindre inntekt - vederlagsbetaling ved nedleggelse av sykehjemsavdeling i Inderøyheimen 

Nedleggelse av en avdeling - 10 senger - i inderøyheimen gir mindre inntekter. Antall senger som er 
belagt med langtidsbeboere beregnes til 8. snitt vederlagsbetaling pr seng er kr 150.000. 

Mindre inntekter beregnes til kr 1.200.000. 

Styrket bemanning HDO - Næss og omsorgsboliger i Inderøyheimen - 1,5 årsverk. 

Tiltaket er knyttet opp til kommunestyre vedtak om nedleggelse av en avdeling i Inderøyheimen. Tiltaket 
gir tilsvar på kommunestyrevedtak om nedleggelse av en sykehjemsavdeling om omprioritering av 
midler fra institusjonsdrift til hjemmebasert omsorg. 

Tiltaket vil utgjøre en styrking med 1,5 årsverk til bofellesskap med HDO. Næss og omsorgsboligene i 
Inderøyheimen. 

  
Videreføring boveileder  

Tiltaket har vært finansiert med 3-årig prosjektmidler fra Fylkesmannen. Finansiering avsluttes i 2018. En 
videreføring av stillingen vil medføre behov for tilføring av friske lønnsmidler. 
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Erfaringer fra det arbeidet denne funksjonen har ivaretatt gir effekt - spesielt i et forebyggende 
perspektiv. Tiltaket må sees i sammenheng med helse og omsorgsutredning og skal svare ut noen av de 
utfordringer som beskrives. Ressursen må innarbeides i den samlede satsningen innenfor 
hverdagsmestring.  

 
Videreføring av tiltak kommunalt rusarbeid - oppfølging i bolig 

Tiltaket har vært finansiert med 3-årig prosjektmidler fra Fylkesmannen. Finansiering avsluttes i 2018. En 
videreføring av stillingen vil medføre behov for tilføring av friske lønnsmidler. 

Erfaringer fra det arbeidet denne funksjonen har ivaretatt gir effekt - spesielt i et forebyggende 
perspektiv. Tiltaket må sees i sammenheng med helse og omsorgsutredning og skal svare ut noen av de 
utfordringer som beskrives. Ressursen innarbeides i den samlede satsningen innenfor 
hverdagsmestring.  

 
Økt digitalisering 

Budsjettforslaget skal bidra til økt satsning på digitaliseringen. 

Det må gjøres mer på digitaliseringsområdet, både ved å jobbe mer effektivt internt, forbedre 
arbeidsprosesser og å se på hvordan vi kan bli enda bedre på å møte innbyggeren der den er, og på de 
tjenestene vi leverer. Blant annet vil riktig bruk av velferdsteknologi gi tjenester som er tryggere, bedre 
og billigere. 

Tiltaket er i tråd med satsninger beskrevet i helse og omsorgsutredningen. Tiltaket øker i planperioden 
slik at man har en hel stilling. 

Stillingen skal bidra til å drive den digitale utviklingen i kommunen, spesielt rettet mot Helse- og 
Omsorgsektoren. Sammen med ulike tjenesteområder skal stillingen lede prosjekter der ulike former for 
omsorgs- og helseteknologi bidrar til utvikling av nye måter å levere kommunens tjenester til 
innbyggere. Gevinstrealisering og organisasjonsutvikling vil være en del av arbeidet. 

  

Endret finansieringsnøkkel DMS 

Det pågår drøftinger mellom kommunene og helseforetaket når det gjelder nøkkelen for finansiering av 
de intermediære sengene ved DMS. Fram tom 2017 har helseforetaket finansiert 2/3 av utgiftene og 1/3 
er fordelt mellom kommunene. Det er fra 2018 foreslått en endring i denne finansieringen til 58 % av 
helseforetaket og 42 % av kommunene i 2018, og en 50 - 50 fordeling fra 2019. Dette medfører økte 
kostnader på kr 286.000. Dette øker til kr 313.000 fra og med 2019. Det er ikke tatt høyde for pris og 
lønnsvekst i de anslag som er lagt inn i perioden 2019 - 2021. 

 
Videreutvikling av elektronisk personalsystem 

Enheten benytter i dag Notus som elektronisk personalsystem i hovedsak knyttet til turnusprogram. 

Det er foretatt innkjøp av tilleggsprogram til Notus som skal bidra til effektivisering av vikarinnleie. 

 Web løsning hvor ansatte selv kan registrere seg på ekstra vakter 

 Elektronisk vaktbok - hvor all aktivitet styres 
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 fraværsmodul - hvor all fravær registreres og overføres elektronisk. Gi bedre effektivisering og 
kun en registrering. 

Samlet skal tiltaket frigjøre betydelig tid for de som sitter med innleie i dag, samt sørge for "riktig" 
innleie, slik at overtid og ekstrakostnader unngås. 

 
Øke antall læringer 

Tiltaket gjelder økning i antall lærlingeplasser. Enheten har i dag finansiering for 4 plasser ordinære 
lærlingplasser. Kostnader pr lærlingplass er netto kr 150.000. Man har da gjort fratrekk for 
fylkeskommunalt tilskudd. Tiltaket har en progresjon i løpet av økonomiplanperioden. Med 3 nye plasser 
i 2018, deretter en økning med 2 plasser i 2019 og ytterligere 2 plasser i 2021. 

Tiltaket skal bedre rekrutteringen innenfor sektoren og dermed være et bidrag til å redusere fremtidige 
utfordringer med nyrekruttering når man får betydelig turnover i personal. 

Tiltaket må også sees i sammenheng med Inderøy videregående skole målsetning med å utvide 
kapasiteten ift. helsefagutdanning.  
 

Forebyggende hjemmebesøk for eldre 

Forebyggende hjemmebesøk for eldre har vært finansiert av prosjektmidler fra Fylkesmannen med kr 
90.000. I tillegg er tiltaket finansiert med egenandel kr 25.000 

Tiltaket har effekt og det er tiltak som er i tråd med fremtidlig satsning 
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Helse, rehabilitering og barnevern 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 25 123 24 515 23 928 23 928 23 928 23 928 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

5 345 4 650 4 530 4 530 4 530 4 530 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

11 008 11 169 12 819 12 819 12 819 12 819 

Overføringsutgifter 1 728 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 
Sum Driftsutgifter 43 324 42 081 43 025 43 025 43 025 43 025 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -2 056 -1 805 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905 
Refusjoner -5 164 -5 233 -4 903 -4 903 -4 903 -4 903 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -851 -701 -701 -701 -701 -701 
Sum Driftsinntekter -8 079 -7 738 -7 508 -7 508 -7 508 -7 508 

Sum 35 244 34 343 35 516 35 516 35 516 35 516 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 -227 -227 -227 -227 
Forebygging, helsestasjon og skolehelsetj. 3 588 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 
Annet forebyggende helsearbeid 1 443 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1 594 1 362 1 362 1 362 1 362 1 362 
Legetjenesten 5 156 6 154 6 504 6 504 6 504 6 504 
Rehabilitering 3 694 3 512 3 512 3 512 3 512 3 512 
Tilbud til personer med rusproblemer 838 1 147 1 477 1 477 1 477 1 477 
Barnevernstjeneste 4 090 4 263 4 143 4 143 4 143 4 143 
Barneverntiltak i familien 336 585 1 225 1 225 1 225 1 225 
Barneverntiltak utenfor familien 12 309 10 351 10 551 10 551 10 551 10 551 
Psykiatriteam 2 174 2 063 2 063 2 063 2 063 2 063 

Sum 35 244 34 343 35 516 35 516 35 516 35 516 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2018 Mål 2021 

Bidra til verdiskapning, bla. 
med vekt på lokale 
ressurser 

Enheten må til enhver tid ha god 
økonomistyring som sikrer 
bærekraftig og langsiktige 
tjenester 
og legge til rette for 
kompetanseutvikling og 
innovasjon. 
 

Månedlig kontroll av regnskap 
ift. prognose i budsjett 

Regnskap er lik 
budsjett 

Regnskap er 
lik budsjett 

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

Fokus på forebyggende og 
helsefremmende arbeid i alle 
tjenester. 
Styrke det psykiske 
helsearbeidet.  
 

Omgjøring av fagstilling til 
psykologstilling. Her søkes det 
om eksterne finansieringsmidler 

Søknad er 
innvilget og 
tilsettingsprosess 
er fullført 

Videreføring 

  Inderøy kommune skal oppleves 
som en attraktiv arbeidsgiver. 
Det skal arbeides planmessig for 
å sikre rekruttering til Inderøy 
kommune, bygge gode 
arbeidsmiljø  

Fokus på ledelse, nærvær og 
medvirkning 

Nærvær på nivå 
med 
kommunens 
måltall eller 
høyere 

Nærvær på 
nivå med 
kommunens 
måltall eller 
høyere 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 

Faste møter hver måned med tjenestelederne. Fokus på nærvær og arbeidsmiljø. Ved ledighet i stillinger 
samarbeide med tjenestelederne om rekruttering. Årlig møter med verneombud. 

Omgjøring av en stilling for spesialsykepleier i psykisk helsearbeid til psykologstilling. Dette vil styrke 
behandlingstilbudet til den voksne del av befolkning. Staten gir et tilskudd på kr 410.000,-/år.  

Faste møter med tjenestelederne med tema regnskap og faktorer som kan påvirke budsjettet 

  

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  34 343 34 343 34 343 34 343 

Tekniske justeringer     
Grunnfinansiering av barnehageplass til fosterbarn 1 400 1 400 1 400 1 400 
Sentralt oppgjør kap 4 324 324 324 324 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 50 50 50 50 
Sum Tekniske justeringer 1 773 1 773 1 773 1 773 

Tiltak forrige år     
Familievikar-tjeneste fra 01.07.17 200 200 200 200 
Sum Tiltak forrige år 200 200 200 200 

Demografijustering     
Redusert utgifter til institusjonsopphold -800 -800 -800 -800 
Sum Demografijustering -800 -800 -800 -800 

Tidligere vedtatte endringer 1 173 1 173 1 173 1 173 

Konsekvensjustert ramme 35 516 35 516 35 516 35 516 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 

Driftskonsekvens     
Andre tiltak 80 80 80 80 
Sum Driftskonsekvens 80 80 80 80 

Innsparingstiltak     
Arbeidsgodtgjøring og frikjøp reduseres  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Redusert tilskudd fra staten opptrappingsplan rus 330 330 330 330 
Redusert bruk av /konsulent/advokat -200 -200 -200 -200 
Redusert kjøp av avlastning for fosterforeldre -200 -200 -200 -200 
Sum Innsparingstiltak -1 070 -1 070 -1 070 -1 070 

Nye tiltak     
Barnevernstiltak i familien 640 640 640 640 
Økte utgifter til legevakt 450 450 450 450 
Spesialist i allmennmedisin, øker refusjoner fra HELFO -100 -100 -100 -100 
Sum Nye tiltak 990 990 990 990 

Ramme 2018-2021 35 516 35 516 35 516 35 516 

 
 

Sammendrag budsjett 

Rammen for ansvar 320 holder seg på omtrent det samme nivå i 2018 som i 2017. Økte kostnader til 
legevaktselskapet medfører reduksjon på andre tjenesteområder. Det er i tillegg flyttet utgifter fra 
oppvekst til barnevern på grunnfinansiering av barnehageplasser til fosterbarn. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har fått innført nye retningslinjer for det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet. Dette medfører at det må brukes mere tid på hver konsultasjon med barn og 
foreldre. Økt fokus på å forebygge vold og overgrep. Helsestasjon har en helsesøsterstilling for lite i 
forhold til anbefalt norm fra Helsedirektoratet. Dette går utover antall timer tilstedeværelse på skolene. 
Forsøk med familievikar er prøvd ut i svært begrenset omfang i 2017. Disse midlene bør gå til å få på 
plass en helsesøsterstilling. 

For å følge opp intensjonen i statsbudsjettet om satsing på rus og psykisk helse så vil en 
spesialsykepleierstilling bli gjort om til psykologstilling. Dette vil styrke kommunens tjenestetilbud til 
innbyggerne og det vil kunne møte framtidige behov med en stadig eldre befolkning. Oppgaver flyttes 
nå i fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Psykiske problemer, ensomhet og mye bruk av alkohol 
er en utfordring som øker og krever tiltak fra kommunen. Helsefremmende tiltak kan være 
samtalegrupper med sikte på å mestre angst og depresjon. Ved opprettelse av en psykologstilling vil 
kommunen motta et tilskudd på 410.000 årlig til og med 2020. 

Et sted å være vil ha samme budsjettramme som i 2017. Det vil bli satt igang arbeid med sikte på å 
utrede mulighet for flytting av dagtilbudet til Sakshaugskolen pr. høst 2018. Det er naturlig å innlede et 
samarbeid med prosjektet Livslaget og Inderøy Frivillig i dette arbeidet. 

Dette er en oppfølging av vedtaket fattet i sak om Et sted å være i 2016, samt oppfølging av helse- og 
omsorgsutredningen. Formålet med å se tjenestetilbudet på Et sted å være i sammenheng med 
eventuelle andre dagtilbud på gamle Sakshaug skole er et ønske om å kunne gi flere målgrupper et 
tilbud, til tross for tilgang til begrensede ressurser. Dette vil si at vi i løpet av 2018 bør undersøke 
muligheten for omdisponering av økonomiske ressurser knyttet til Et sted å være til et dagtilbud som 
kan favne flere. Dette i samarbeid med frivilligheten i Inderøy. Det presiseres at man ønsker å 
opprettholde et dagtilbud til brukere av tilbudet på Et sted å være. Man vil imidlertid komme tilbake til 
alternativ form og omfang av tilbudet i løpet av 2018. Det blir lagt opp til en prosess med bred 
involvering. 
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Habilitering og rehabilitering er i nasjonal sammenheng omfattet av en 3-årig opptrappingsplan. Det 
innebærer større fokus på fysioterapi og ergoterapi tilbudet i kommunen. I 2018 vil det starte opp 
Hverdagsmestringsteam som skal gi en tverrfaglig innsats til brukere som nylig har fått eller står i fare 
for å utvikle et betydelig funksjonstap. De private fysioterapeutene har største andel pasienter til 
behandling deres kapasitet er nå fylt opp og de har ventelister. Det må i 2018 vurderes om 
driftstilskuddene skal økes. Det er imidlertid ikke tatt høyde for dette i rådmannens forslag til budsjett 
og økonomiplan. 

Fastleger og legevakt. Inderøy kommune har i mange år hatt stor stabilitet i fastlegeordningen. I 2018 vil 
det bli ledighet i en fastlegehjemmel, det gjenstår å se hvor lett det blir å rekruttere inn en ny lege. 
Kommunen må være forberedt på å gå inn med virkemidler. I tillegg er det behov for en gjennomgang 
av tilsynslegefunksjon i sykehjemmene. Det bør vurderes å styrke legetilsynet for å ivareta behandling 
og oppfølging av pasienter som kommer raskt fra sykehus. 

Barnevern har i 2017 hatt mange ungdommer i institusjon noe som øker utgiftene mye. I løpet av 2018 
vil dette endre seg i og med at noen blir 18 år og vil gå over i en annen oppfølging utenom institusjon 
noe som kan redusere budsjettet på kjøp av institusjonsplasser.  
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Tekniske justeringer 

Grunnfinansiering av barnehageplass til fosterbarn 

Det er flyttet en utgift fra ansvar 200 på kr 1.400.000 som er grunnfinansiering av barnehageplasser i 
andre kommuner til fosterheimsplasserte barn. 

Demografijustering 

Redusert utgifter til institusjonsopphold 

Reduserte utgifter på grunn av færre brukere i løpet av 2018. 

Innsparingstiltak 

Arbeidsgodtgjøring og frikjøp reduseres  

Alle godgjøringer som ytes til fosterforelder er basert på vedtak og behov til ungen. Utgiftene følges opp 
nøye og en vil forvente en nedgang i 2018. 

Redusert kjøp av avlastning for fosterforeldre 

Et tiltak ble avsluttet i 2017 derfor reduseres budsjettet 

Nye tiltak 

Barnevernstiltak i familien 

Funksjon 2510 - tiltak i familien er styrket med kr 640.000,- dette er en flytting av en stilling fra funksjon 
2440. Stilling brukes til tiltak i familier for å styrke foreldrefunksjon og hjelpe barn i en vanskelig og 
sårbar periode. 
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Flyktningetjenesten 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 16 312 23 751 22 750 21 750 21 750 21 750 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

4 493 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

238 39 39 39 39 39 

Overføringsutgifter 4 068 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 
Sum Driftsutgifter 25 473 34 427 33 427 32 427 32 427 32 427 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -789 -2 802 -2 802 -2 802 -2 802 -2 802 
Refusjoner -1 272 -12 625 -12 625 -12 625 -12 625 -12 625 
Overføringsinntekter -21 765 -17 000 -15 000 -17 000 -17 000 -17 000 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 647 -2 000 -3 000 0 0 0 
Sum Driftsinntekter -25 473 -34 427 -33 427 -32 427 -32 427 -32 427 

Sum 0 0 -1 -1 -1 -1 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enheten består av tre tjenesteområder: voksenopplæring fremmedspråklige som er en skole med 
fulltids norskundervisning med 65 elever, 6 årsverk lærer og 100 % rektor. Innen integrering og 
bosettingen er det tre årsverk programrådgiver og ett årsverk miljøarbeider med spesielt ansvar for 
oppfølging i bolig. Kommunen leier mange boliger av private, så det er helt nødvendig å veilede 
flyktningene i hvordan en norsk bolig skal behandles. Bofellesskap for 8 enslige mindreårige inkluderer 
døgndrift med 8 miljøterapeuter i medlever-turnus, miljøarbeider på dagtid og tjenesteleder. 

 

Status og utfordringer 

Mottak av flyktninger/Introduksjonsordningen 

Kommunen står overfor store utfordringer framover i og med stort antall bosatte i 2015 og 2016. Skolen 
med norskopplæring er utvidet med grunnskole for voksne. 

 Antall personer bosatt i perioden 2010 – 2017: 

2010  2011   2012   2013    2014   2015    2016     2017               

15       6         20       18        17       32         27          18               

  

Bosetting av 5 enslige mindreårige i bofellesskap startet opp desember 2016. En ny oppgave som 
kommunen fikk ansvar for i 2016. Det innebærer døgndrift med ansatte i medlever-turnus. I løpet 
av  første halvår 2017 har bofellesskapet 7 enslige mindreårige. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål  2018 Mål  2021 

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

Norskopplæring til 
fremmedspråklige skal ha høy 
prioritet 

Norskprøver   

  Sikre tett oppfølging og veiledning 
til bosatte familier for å sikre god 
integrering 

Veiledningsgruppe ICDP og fast 
samarbeid barnehage skole 

  

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

Integreringstilskudd og 
norsktilskudd skal brukes målrettet 
i integreringsarbeid og undervisning 

   

 

Virkemiddel for å nå mål 

Årsplan og fokus på prøveresultater. Praksisplasser i næringsliv og kommunal virksomheter. 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  0 0 0 0 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 293 293 293 293 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 19 19 19 19 
Anslag flyktn.fond justeres mot utgiftsnivå 0 -2 000 -2 000 -2 000 
Forventet bruk fond fra tidlig år justeres 0 2 000 2 000 2 000 
Sum Tekniske justeringer 312 312 312 312 

Tidligere vedtatte endringer 312 312 312 312 

Konsekvensjustert ramme 312 312 312 312 
Innsparingstiltak     

Redusert integreringstilskudd pga. usikkerhet om det blir bosetting av 
nye flyktninger i 2018 

2 000 0 0 0 

Sentralt oppgjør kap 4 -293 -293 -293 -293 
Sum Innsparingstiltak 1 707 -293 -293 -293 

Nye tiltak     
Bruk av disposisjonsfond -1 000 0 0 0 
Redusert integreringstilskudd pga. usikkerhet om det blir bosetting av 
nye flyktninger i 2018 

-1 000 0 0 0 

Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 -19 -19 -19 -19 
Sum Nye tiltak -2 019 -19 -19 -19 

Nye tiltak og realendringer budsjett -312 -312 -312 -312 

Ramme 2018-2021 -1 -1 -1 -1 

 

Nye tiltak 

Redusert integreringstilskudd/Bruk av disposisjonsfond 

I 2018 forventes bruk av flyktningefondet økt med 1 mill. kroner for kompensere for mindre 
integreringstilskudd i og med at det er usikkerhet om kommunen vil få anmodning om bosetting i 2018. 
Totalt benyttes 4, 1 mill. kroner av flyktningefondet, kr 3.000.000 til å finansiere flyktningetjenesten, 
800 000 kroner til arbeidet ved NAV og 300 000 kroner til legetjenesten. 
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Nav  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 3 786 4 188 4 859 4 859 4 859 4 859 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

259 260 260 260 260 260 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

1 545 1 930 1 930 1 930 1 930 1 930 

Overføringsutgifter 5 082 4 082 4 117 4 117 4 117 4 117 
Finansutgifter 22 30 -40 -40 -40 -40 
Sum Driftsutgifter 10 694 10 490 11 126 11 126 11 126 11 126 

Driftsinntekter       
Refusjoner -1 129 -591 -591 -591 -591 -591 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -809 -830 -795 -795 -795 -795 
Sum Driftsinntekter -1 938 -1 421 -1 386 -1 386 -1 386 -1 386 

Sum 8 756 9 069 9 740 9 740 9 740 9 740 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 -329 -329 -329 -329 
Administrasjon 0 270 270 270 270 270 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 2 360 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 
Kommunale sysselsettingstiltak 993 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Kvalifiseringsprogrammet 1 201 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 
Ytelse til livsopphold 4 057 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 
Musikk- og kulturskoler 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Sum 8 756 9 069 9 740 9 740 9 740 9 740 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

NAV Lokalkontor er et partnerskap mellom stat og kommune. NAV Inderøy har 8.9 faste stillinger. 
Kostnadsfordeling av felles utgifter til drift av kontoret er 2/3 stat og 1/3 kommune (utfra antall ansatte 
på kommunal og statlig side). 

Kommunale oppgaver som er med inn er økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning/offentlig 
forvaltning, Kvalifiseringsprogrammet, Kommunal egenandel VTA (Flyndra) og Rus (økonomisk tilskudd). 

Det er vedtatt at NAV-Inderøy pr. 2018 skal gå inn i et interkommunalt samarbeid i Inn-Trøndelag. Dette 
vil si at det skal bli foretatt en virksomhetsoverdragelse fra NAV-Inderøy til NAV Inn-Trøndelag, som har 
Steinkjer som vertskommune. 

I det nye samarbeidet har man lagt vekt på en organisasjonsmodell som fortsatt sikrer lokal 
tilstedeværelse, slik at både innbyggere og samarbeidspartnere fremdeles har nærhet til tjenesten. 
Videre forutsettes det at Inderøy går inn i det nye samarbeidet med de samme kostnadsrammene eller 
lavere som man har i dag for NAV-Inderøy. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål  2018 Mål  2021 

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

Vellykket omorganisering 
av NAV-Inn-Trøndelag 

I 2018 er NAV Inderøy 
omorganisert til NAV-Inn-
Trøndelag, sammen med 
Steinkjer, Verran og Snåsa 

Sammenslåing er 
foretatt og 
implementeringsprosess 
påbegynt 

Implementert 

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

Forebygge 
barnefattigdom og 
utenforskap 

Redusere antall brukere med 
økonomisk sosialhjelp 

60 60 

 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  9 069 9 069 9 069 9 069 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 71 71 71 71 
Sum Tekniske justeringer 71 71 71 71 

Tiltak forrige år     
KS 24.04.17 Økt ramme for sosiale utlån 0 0 0 0 
Sum Tiltak forrige år 0 0 0 0 

Tidligere vedtatte endringer 71 71 71 71 

Konsekvensjustert ramme 9 140 9 140 9 140 9 140 
Innsparingstiltak     

Omdisponering KVP og kjøp av tjenester -800 -800 -800 -800 
Sum Innsparingstiltak -800 -800 -800 -800 

Nye tiltak     
NAV kostnadsnivå økonomisk sosialhjelp 1 000 1 000 1 000 1 000 
Oppfølging ungdommer - veilederressurs 400 400 400 400 
Sum Nye tiltak 1 400 1 400 1 400 1 400 

Nye tiltak og realendringer budsjett 600 600 600 600 

Ramme 2018-2021 9 740 9 740 9 740 9 740 

 

Innsparingstiltak 

Omdisponering KVP og kjøp av tjenester 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er ett viktig virkemiddel for å fremme overgang til arbeid, sosial 
inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og 
oppfølging, også i tilfeller der veien frem kan være relativ lang og usikker. Retten til 
kvalifiseringsprogram er hjemlet i lov om sosiale tjenester og skal tilbys personer med vesentlig nedsatt 
arbeids og inntektsevne – og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold. 

Programmet skal være helårlig og på full tid, og skal være individuelt tilpasset den enkelte. 
NAV Inderøy har de siste årene hatt færre deltakere i programmet enn budsjettert, og vi mener at det er 
realistisk å budsjettere noe lavere. 
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NAV har hatt en avtale med Flyndra om oppfølging av deltakere i KVP og oppfølging av ungdommer via 
aktivitetsplikten. Behovet for oppfølging har endret seg, KVP deltakerne har hatt endra behov og Flyndra 
har i liten grad vært benyttet. I forhold til aktivitetsplikten rettet mot unge sosialhjelpsmottakere er også 
bruken variabel. Tilbudet om aktivitet skal være individuelt tilpasset den enkelte og skal være rettet mot 
deltakers yrkesmål og ønsker. Dette medfører at behovet for tilpassa aktiviteter er stort og vi har i stor 
grad fulgt opp ungdommene selv, og benyttet oppfølging via Jobbhuset og andre tiltak rettet mot 
ungdom for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 
Tett individuell oppfølging av brukere fra egne ansatte i NAV mener vi gir ett totalt sett bedre tilbud til 
kommunens innbyggere. Vi kan da benytte alle NAV sine virkemidler og skreddersy oppfølging mot ett 
større antall brukere enn ved å kjøpe oppfølging mot ett begrenset antall brukere, hvor behovet er 
variabelt og i verste fall ikke blir benyttet. 

Den høye bosettingen av flyktninger for tre år siden vil bli spesielt merkbar for NAV sin del i 2018. Vi er 
informert om at 15 deltakere i introduksjonsprogram med lave grunnleggende ferdigheter vil være 
ferdige med introduksjonsprogrammet og disse vil da kreve tett oppfølging for å komme ut i arbeid og 
aktivitet. 

 
Vi ser også at vi kan ha behov for å kjøpe noe oppfølgingsbistand rettet mot enkeltpersoner og 
enkeltbedrifter og ønsker heller å kunne kjøpe oppfølgingstjenester rettet mot enkeltpersoner avhengig 
av behov. Til dette settes det av 150 000. 

 
Nye tiltak 

NAV kostnadsnivå økonomisk sosialhjelp 

Styrking av rammen ut fra dagens nivå på økonomisk sosialhjelp. 

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har holdt seg på noenlunde samme nivå fra 2016 til 2017, dette på 
tross av at antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har gått ned. Årsaken til økte utbetalinger er 
sammensatte, men en økning i antall barnefamilier er en av årsakene. Tett og målrettet oppfølging av 
disse familiene er viktig og krever i mange tilfeller samarbeid med andre hjelpeinstanser i kommunen. Vi 
har hatt en prosjektstilling knyttet til tett og individuell oppfølging av ett utvalg av de som har gått lenge 
på sosialhjelp, og vi ser at dette har vært ett viktig bidrag for å få ned antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp. 
For 2018 ser vi at en stor utfordring vil være å få de som kommer over fra introduksjonsprogram raskt ut 
i aktivitet, i tillegg endres regelverket knyttet til dagpenger og arbeidsavklaringspenger som kan 
medføre en fare for at flere vil kunne bli avhengig av sosialhjelp. Inngangsvilkår for å ha rett på ytelsene 
strammes inn. For dagpenger blir det siste års inntekt som er foreslått lagt til grunn, mot nå siste eller 
snittet av de tre siste årene. For arbeidsavklaringspenger er maksimaltiden innskjerpet til tre år, mot 
tidligere fire år. Dette kan få stor betydning for de som er "lengst" unna arbeid og som er avhengig av tid 
for å komme tilbake i arbeid. Konsekvensene kan gi utslag på sosialhjelpa 

 
Oppfølging ungdommer - veilederressurs 

Ungdommer under 30 år er en spesielt prioritert gruppe med hensyn til oppfølging, og 
oppfølgingsressurs skal vris mot denne gruppen.  Ungdommer som søker om sosialstønad skal tilbys, og 
er pliktig å delta på avtalte aktiviteter for å ha rett på stønad. Tiltakene skal være individuelt tilpasset 
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hver enkelt og så langt som mulig skal de være i tråd med ungdommens yrkesmål.  NAV Inderøy har hatt 
avtale med Flyndra om oppfølging og aktivisering for denne gruppen, men vi ser at vi bruker andre 
tiltak\tilbud  og bruken for oppfølging fra Flyndra har minket. Behovet for egen oppfølgingsressurs ser vi 
som mer hensiktsmessig, vi får da fulgt opp flere og kan bruke ressursen mer fleksibelt. 

 
 

Investeringsbudsjett helse, omsorg og sosial 

 
Beløp i tusen Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 
kostnad 

 

2018 2019 2020 2021 2018-21 

Helse, omsorg og sosial          
Fagprogram barnevern - Familia 2018 240 0 240 240 0 0 0 240 

Helsehus 2021 277 852 
-

90 480 
187 372 1 000 0 0 277 852 277 852 

Nytt fagprogram barnevern /Familia 2018 240 0 240 0 0 0 0 0 
Velferdsteknologi 2021 400 0 400 100 100 100 100 400 
Sum Helse, omsorg og sosial  278 732 -90 480 188 252 1 340 100 100 277 952 278 492 

Sum investeringsprosjekter  278 732 -90 480 188 252 1 340 100 100 277 952 278 492 

 

 
Fagprogram barnevern - Familia 

Anskaffelse av nytt fagprogram til barnevern, dette gjøres i samarbeid med Steinkjer, Snåsa og Verran 

 
Helsehus 

I helseutredningen skal det i fase 1 bygges et helsehus med 24 institusjonsplasser og 24 plasser for 
heldøgns omsorg. Investeringen budsjetteres i 2021 og anslås til 277,852 mill. kroner. 

Investeringen finansieres bl.a. gjennom salg av Inderøyheimen anslått til 15 mill. kroner, 
investeringstilskudd fra Husbanken anslått til 75,48 mill. kroner og mva. refusjon anslått til 55 mill. 
kroner. Resterende 132,372 er lagt inn som lånefinansiering. 

Det er allerede i 2018 behov for å starte et forprosjekt for å sikre god planleggingen av investeringen. 
Dette arbeidet anslås med en kostnad på 1 mill. kroner. 

 
Velferdsteknologi 

Avsatt budsjettpott til implementering av velferdsteknologi som omtalt i helseutredningen. Omfatter 
anskaffelse av utstyr samt å ta det i bruk både i kommunens lokaler og hos hjemmeboende. 
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Kultur og fritid 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 6 546 6 385 6 489 6 489 6 489 6 489 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 220 1 250 1 350 1 350 1 350 1 400 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

1 002 837 837 837 837 837 

Overføringsutgifter 10 128 10 759 9 838 9 888 9 888 9 888 
Sum Driftsutgifter 19 018 19 230 18 513 18 563 18 563 18 613 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 127 -939 -939 -939 -939 -939 
Refusjoner -1 444 -1 035 -1 035 -1 035 -1 035 -1 035 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -687 -605 -605 -605 -605 -605 
Sum Driftsinntekter -3 258 -2 578 -2 578 -2 578 -2 578 -2 578 

Sum 15 760 16 652 15 935 15 985 15 985 16 035 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 233 233 233 233 
Administrasjon 436 431 431 431 431 431 
Den kulturelle skolesekken 292 361 361 361 361 361 
Aktivitetstilbud barn og unge 595 615 615 615 615 615 
Annet forebyggende helsearbeid 69 70 70 70 70 70 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 400 928 928 928 928 928 
Bibliotek 1 544 1 505 1 555 1 555 1 555 1 555 
Museer 1 157 165 165 165 165 165 
Kunstformidling 1 080 932 932 932 932 932 
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 319 1 266 256 306 306 306 
Musikk- og kulturskoler 3 464 3 347 3 397 3 397 3 397 3 447 
Andre kulturaktiviteter 1 850 1 747 1 707 1 707 1 707 1 707 
Den norske kirke 4 764 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 271 171 171 171 171 171 

Sum 15 760 16 652 15 935 15 985 15 985 16 035 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

Det overordnede politiske ansvaret ligger hos hovedutvalg Folk. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål  2018 Mål  2021 

Inderøy skal videreutvikle 
sin posisjon som 
kulturkommune og være 
preget av profesjonalitet, 
god amatørkultur og 
bredde i idretts- og 
aktivitetstilbudet. 

Akset kultur og skolesamfunn skal være 
et vesentlig bidrag til kultur- og 
næringslivssatsingen i Inderøy og skal 
videreutvikles som kommunens 
sentrale kulturarena 

Etablering av et 
styringssystem i AKSET som 
ivaretar utvikling av 
kulturaspektet på en god 
måte 

Styringssystem 
er etablert 

Implementert 

  Inderøy skal benytte kulturtilbud i 
integreringsarbeidet. 

Mer målrettet samarbeid 
med flyktningetjenesten, 
rettet mot etablering av et 
tilrettelagt kulturtilbud 

  

Legge til rette for et 
mangfoldig og inkluderende 
kultur- og fritidstilbud for 
både fastboende og 
tilreisende 

Gi alle kommunens innbyggere et 
kvalitativt godt bibliotektilbud i forhold 
til tilgjengelighet og åpningstider, bok- 
og mediesamling, og som arena for 
litteraturformidling og som møteplass 

Besøk i folkebibliotek, 
totalt antall besøk 

65 000 70 000 

    Bokutlån, totalt bokutlån 
fra folkebibliotek 

30 000 32 000 

 Gjennom tilrettelegging og kommunale 
bidrag skal kommunen bidra til et 
variert tilbud til alle kommunens 
innbyggere.  

   

Utvikle posisjon som 
kulturkommune 

Inderøy kommune skal styrke 
fritidskulturlivet, legge til rette for 
positive helsevalg og sunn livsstil og 
sikre god tilgang på egnede arenaer og 
lokaler for idrett og kulturaktivitet 

Antall frivillige lag som 
mottar kommunale 
driftstilskudd 

40 40 

    Antall private tiltak for 
barn og unge 

2 3 

   Brutto driftsutgifter, kultur, 
i prosent av totale brutto 
driftsutgifter 

4,0 % 4,0 % 

 Kulturskolen ivaretar et mangfold av 
kunst- og kulturfag og har som oppgave 
å utvikle kunstfaglig 
kompetanse og uttrykksevne så vel 
som kreativitet, kritisk sans, kulturell og 
sosial kompetanse. 
Dette er grunnleggende for 
livsmestring og danning. 
Kunsten former identitet og øker 
forståelse for andres uttrykk. Gjennom 
arbeid med kunst utvikles 
fantasi og sanselighet, og som 
deltagere i kulturelle fellesskap utvikler 
vi vår trygghet og forståelse 
for hva det vil si å være menneske, 
alene og sammen med andre. 
 
 

Antall elevplasser i musikk- 
og kulturskole 

210 220 

   Brutto driftsutgifter til 
kommunale musikk- og 
kulturskoler, per bruker 

20 000 20 000 

   Netto dr.utg. pr. innb. 383 
Musikk- og kulturskoler  (B) 

550 555 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  16 652 16 652 16 652 16 652 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 138 138 138 138 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 16 16 16 16 
Sum Tekniske justeringer 154 154 154 154 

Tiltak forrige år     
Tilskudd til Rørahallene -1 010 -960 -960 -960 
Økte midler til Inderøysommer -40 -40 -40 -40 
Sum Tiltak forrige år -1 050 -1 000 -1 000 -1 000 

Tidligere vedtatte endringer -896 -846 -846 -846 

Konsekvensjustert ramme 15 756 15 806 15 806 15 806 
Nye tiltak     

Økt tilskudd kirke 75 75 75 75 
Økt tilskudd frivilligheten 54 54 54 54 
Korpsutvikling 50 50 50 100 
Bortfall tilskudd MINT -50 -50 -50 -50 
Kulturkafe 40 40 40 40 
Ebøker til bibliotek 10 10 10 10 
Sum Nye tiltak 179 179 179 229 

Nye tiltak og realendringer budsjett 179 179 179 229 

Ramme 2018-2021 15 935 15 985 15 985 16 035 

 

Nye tiltak 

Økt tilskudd kirke 

Tilskuddet til Inderøy kirkelige fellesråd økes for lønnsveksten i 2018. 

Økt tilskudd frivilligheten 

Tilskuddet til frivilligheten økes med kr 54 000. Dette er tilsvarende endring i Statsbudsjett for 2018. 
Tidligere statlig tilskudd er nå innlemmet i kommunens frie inntekter, spesifisert i saker til særskilt 
fordeling i statsbudsjettet.  

Korpsutvikling 

Tilby tjenester i forhold til korps fortrinnsvis skolekorps. 

Bortfall tilskudd MINT 

Tilskudd til MINT videreføres ikke. 

Kulturkafe 

Videreføre kulturkafe for flyktninger og andre.   

Ebøker til bibliotek 

Fylkesbiblioteket har signalisert at deres støtte til innkjøp av ebøker i stor grad faller bort ved 
fylkessammenslåingen 01.01.18. Det betyr at kommunene selv må finansiere ebokinnkjøpet. Fylket 
skisserer en sum på ca. 1 kr. pr innbygger. 
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Investeringsbudsjett kultur 

Beløp i tusen Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 
kostnad 

 

2018 2019 2020 2021 2018-21 

Kultur og fritid          
Kirkebygg 2021 1 950 0 1 950 350 190 500 250 1 290 
Kommunale idrettsanlegg 2021 400 0 400 100 100 100 100 400 
Nytt piano til kulturskolen 2019 100 0 100 0 100 0 0 100 
Sakshaug kirke - orgel 2020 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 
Sum Kultur og fritid  6 050 0 6 050 450 390 600 350 1 790 

Sum investeringsprosjekter  6 050 0 6 050 450 390 600 350 1 790 

 

 
Kirkebygg 

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

 
Kommunale idrettsanlegg 

Satsingen på AKSET med uteområdet, og satsingen de siste årene med nytt dekke på kunstgressbanen 
på Sakshaug, ny kunstgressbane på Sandvollan og støtte til skianlegget på Gran, gjør at det ikke er lagt 
inn noen ytterligere bevilgning på idrettsanlegg i 2017. Det er imidlertid avsatt 0,3 mill. kroner til 
idrettsanlegg samlet i økonomiplanperioden, med 0,1 mill. årlig i årene 2018-2021.  

 
Nytt piano til kulturskolen 

Et av kulturskolens to pianoer er snart 50 år gammelt. Det er behov for å erstatte dette med et nytt 
piano innen en tre-årsperiode. Prisantydning kr 80 -120 000. 
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Eiendom og Kommunalteknikk  

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet omfatter hovedfunksjoner som forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
eiendommer, bygg, veg og anlegg for vann og avløpsdistribusjon. Det er enhet for Eiendom og 
kommunaltekniske tjenester som internt ivaretar funksjonene. 
Det vises til kommunens hjemmesider for nærmere beskrivelse av tjenesteområdet og enhet. 
 

Kommunalteknikk  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 16 624 16 680 17 430 17 335 17 335 17 335 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

29 456 35 127 33 252 33 417 33 427 33 427 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

6 453 6 464 6 397 6 397 6 397 6 397 

Overføringsutgifter 6 048 133 133 133 133 133 
Sum Driftsutgifter 58 604 58 403 57 211 57 281 57 291 57 291 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -17 771 -22 536 -22 518 -22 518 -22 518 -22 518 
Refusjoner -7 513 -1 148 -1 148 -1 148 -1 148 -1 148 
Sum Driftsinntekter -25 285 -23 684 -23 666 -23 666 -23 666 -23 666 

Sum 33 319 34 719 33 545 33 615 33 625 33 625 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 161 161 161 161 
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 1 800 2 173 2 173 2 173 2 173 2 173 
Administrasjonslokaler 53 347 647 647 647 647 
Lokaler voksenopplæring 32 290 46 46 46 46 
Førskolelokaler og skyss 3 716 4 275 4 275 4 275 4 275 4 275 
Skolelokaler inkl. SFO-lokaler 12 154 11 316 11 380 11 295 11 305 11 305 
Lokaler helsestasjon 168 204 204 204 204 204 
Lokaler legetjenesten 871 782 782 782 782 782 
Lokaler kommunal del av NAV kontoret 80 80 80 80 80 80 
Institusjonslokaler 5 146 4 824 4 814 4 814 4 814 4 814 
Kommunalt disponerte boliger -6 074 -6 205 -6 245 -6 150 -6 150 -6 150 
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 765 227 469 469 469 469 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet -60 -72 -72 -72 -72 -72 
Kommunale veier 6 257 8 724 7 014 7 014 7 014 7 014 
Rekreasjon i tettsted 0 7 7 7 7 7 
Beredskap mot branner og andre ulykker 5 206 5 340 5 483 5 483 5 483 5 483 
Naturforvaltning og friluftsliv 764 858 778 838 838 838 
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 118 209 209 209 209 209 
Kommunale kulturbygg 2 349 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 

Sum 33 319 34 719 33 545 33 615 33 625 33 625 



Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 

Side 106 av 157 

Kostra-analyse 

Samferdsel 

For kommunale veger er bildet tilsynelatende endret fra året før. Dette stemmer med regnskapene for 
20165 og 2016 også. Årsaken til endringen ligger hovedsakelig hos vinterdriften. Tidligere år har 
vinterdriften for veg, plasser ved bygg og anlegg tilhørende selvkostområdet, blitt ført på kommunale 
veger alt sammen. I 2016 ble dette korrigert, og ført ut på de respektive funksjonene og ansvarene. 
Dette gjør at bildet av at man at man har hatt forholdsvis høye kostnader per innbygger har endret seg 
til at inderøy ligger under både Nord-Trøndelag og kostragruppen. Man ligger fremdeles over landet 
uten Oslo. Man har fremdeles veldig lave kostnader per kilometer kommunal veg som før, men trenden 
er enda tydeligere enn før. Satt sammen ser man at man fremdeles har mye kommunal veg per 
innbygger i Inderøy kommune, men til tross for det bruker man mindre per innbygger enn 
sammenligningsgrunnlaget. Inderøy kommune bruker også en vesentlig mindre andel av totale 
driftsutgifter på veg enn de man sammenligner seg med. Dette sett i lys av det foregående tilsier at man 
enten har en veldig effektiv drift, eller at man sannsynligvis har en lavere kvalitet på de kommunale 
vegene enn de man sammenligner seg med. 

Inderøy har også en lav andel veger med fast dekke. Dette er noe man arbeider med å forbedre 
gjennom opprustning av en del grusveger. For 2016 ble 4 km kommunal grusveg asfaltert 
(Hastadvegen), og i 2017 oppgraderer man omtrent 2 km (Andsetvegen). Man er for 2016 nede på en 
andel med 68,8 % grusveger i kommunen mot 62,9 % i Nord-Trøndelag. 

  
Inderøy 

2015 
Inderøy 

2016 
Landet uten 

Oslo 
Kostragruppe 

11 
Nord-

Trøndelag 

Produktivitet           

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

1 140 926 875 1 008 1 150 

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

61 712 50 376 104 962 75 417 79 339 

Kvalitet           

Andel kommunale veier og gater uten 
fast dekke 

72,0 % 68,8 % 31,3 % 44,4 % 62,9 % 

Økonomi           

Brutto driftsutgifter, samferdsel, i 
prosent av totale brutto driftsutgifter 

1,8 % 1,4 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)           

Folkemengde i alt 6 769 6 800 0 0 0 
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Produktivitet - Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. innb. for komm. veier og gater 

   

  2013 2014 2015 2016 

Inderøy 1 066 1 010 1 140 926 

Landet uten Oslo 860 805 821 875 

Kostragruppe 11 949 921 1 013 1 008 

Nord-Trøndelag 1 082 988 1 077 1 150 

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

 

  2013 2014 2015 2016 

Inderøy 57 304 54 704 61 712 50 376 

Landet uten Oslo 101 564 95 618 98 089 104 962 

Kostragruppe 11 70 615 68 818 75 922 75 417 

Nord-Trøndelag 74 019 67 891 74 163 79 339 

 
Kvalitet - Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 
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  2013 2014 2015 2016 

Inderøy 72,0 % 72,0 % 72,0 % 68,8 % 

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

Kostragruppe 11 49,1 % 47,8 % 43,4 % 44,4 % 

Nord-Trøndelag 63,8 % 63,5 % 60,8 % 62,9 % 

 
Økonomi - Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter 

 

 

  2013 2014 2015 2016 

Inderøy 1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,4 % 

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

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

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

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål  2018 Mål  2021 

Bidra til verdiskapning, bla. 
med vekt på lokale 
ressurser 

Inderøy kommune skal ha en 
operativ beredskapsplan med 
vekt på kriseledelse samt 
utarbeide fagplaner innenfor 
hver sektor som helse, skole, 
vannforsyning osv.  

Hovedplan veg med 
prioriteringsplan 

Gjennomføre 
oppgradering av 
vegene iht. 
planen, og lage 
prioriteringsplan 
for neste år 

Gjennomføre 
oppgradering av 
vegene iht. 
planen, og lage 
prioriteringsplan 
for neste år 

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

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Yte best mulige leveranser 
innenfor gitte økonomiske 
rammer: Informere og veilede 
innbyggerne på en god måte. 
Overholde 
saksbehandlingsfrister og ha 
forutsigbar saksbehandlingstid. 
Gjennomføre reparasjoner og 
vedlikehold av de kommunale 
vegene raskt og effektivt 

Faktisk sjekk om 
tiltakene er 
gjennomført 

Faktisk sjekk om 
tiltakene er 
gjennomført 

  Tilfredsstillende oppfølging av 
vedtatt investeringsbudsjett 
bygg og eiendom 

Ansette en prosjektleder. 
Gjennomføre budsjetterte 
tiltak/investeringer innenfor 
bygg som planlagt og komme 
ajour med fremdriftsplanen. I 
tillegg begynne planleggingen 
av tiltakene i 2019. Redusere 
bruken av eksterne konsulenter 

Faktisk sjekk av 
gjennomførte 
tiltak 

 

Kommunen skal bidra til å 
bygge ut og sikre en god 
infrastruktur til kommunens 
innbyggere.  

Vegen skal være trygg å ferdes 
på for alle trafikanter  

Utarbeide skiltplaner og 
gjennomføre skilting på veger 
med slike behov. Gjennomføre 
en ny anbudsrunde for 
vintervedlikehold, og følge opp 
kvaliteten på 
vintervedlikeholdet som 
utføres 

Faktisk sjekk om 
nevnte tiltak er 
gjennomført 

Faktisk sjekk om 
nevnte  

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

Enheten skal ha som mål å 
holde vedtatt budsjett 

Budsjettresultat innenfor 2 % 2,0 % 2,0 % 

Skal være en effektiv 
kommune i 
tjenesteproduksjonen og 
arbeidsgiverpolitikken er 
utviklingsorientert og 
vektlegger den politiske 
dialogen som styrende i 
arbeidsgiverpolitikken. 

Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet 4,9 4,9 

  Høy nærværsprosent Nærværsprosent 93,0 % 93,0 % 

 

Virkemiddel for å nå mål 

God økonomisk styring innenfor de begrensningene man har og utforutsette hendelser. Utvikle enheten 
med hovedfokus på et godt arbeidsmiljø, god kommunikasjon med lav terskel for å ta opp saker og 
tiltak, og et felles mål om å oppnå mest mulig resultat med de midlene vi rår over, og trives mens vi gjør 
det. Ta i bruk verktøy som gjør det lettere for medarbeidere å utføre jobben sin, samtidig som man 
sikrer seg at man dokumenterer det man er nødt til. Vurdere alle vegene gjennom året, og foreslå en 
prioritering for politikken i forbindelse med budsjettarbeidet. 



Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 

Side 110 av 157 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  34 719 34 719 34 719 34 719 

Tekniske justeringer     
Sentralt oppgjør kap 4 228 228 228 228 
Lønnsoppgjør kap 3 og kap 5 33 33 33 33 
Sum Tekniske justeringer 261 261 261 261 

Tiltak forrige år     
Ekstrainnsats på vedlikehold av kommunale veger -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Ny strømavtale gir reduserte strømkostnader 30 40 50 50 
Lavere vedlikeholdskostnader med ny lastebil -10 -10 -10 -10 
Lyngstad skole -Etterisolering etasjeskille mot kaldloft -10 -10 -10 -10 
Inderøyheimen - Ombygging fyrrom -10 -10 -10 -10 
Sum Tiltak forrige år -2 000 -1 990 -1 980 -1 980 

Tidligere vedtatte endringer -1 739 -1 729 -1 719 -1 719 

Konsekvensjustert ramme 32 980 32 990 33 000 33 000 
Innsparingstiltak     

Redusere omfanget av planlagt fornying av driftsutstyr -100 -100 -100 -100 
Dekke deler av vedlikeholdsbehovet innenfor funksjon 3600 gjennom 
omdisponering av egne vaktmesterressurser 

-100 -100 -100 -100 

Sum Innsparingstiltak -200 -200 -200 -200 
Nye tiltak     

Prosjektmedarbeider bygg - midlertidig engasjement 775 0 0 0 
Økning i husleie Sakshaug gamle skole -544 -544 -544 -544 
Finansiere Prosjektstilling innenfor investeringsbudsjettene -450 0 0 0 
kostnadsøkning helårseffekt drift av Sakshaug gamle skole 300 300 300 300 
Bortfall av utleie flyktningehybler Mosvik kommunehus 300 300 300 300 
Prisjustering vinterdrift veg 300 300 300 300 
Avsetting av midler til vedlikeholdsfond AKSET iht. avtale med NTFK 242 242 242 242 
Vakanse vaktmester for å dekke inn prosjektstilling -230 0 0 0 
Andre tiltak 143 143 143 143 
Finansiering av prosjektstilling -95 0 0 0 
Begrense offentlig flagging andre steder enn Rådhuset -51 -51 -51 -51 
Salg av Vangen 35 35 35 35 
Salg av Enganvegen til bruk i Hamarøymodellen - bortfall av netto 
inntekt 

20 20 20 20 

Drift av torg på Nessjordet 20 80 80 80 
Sum Nye tiltak 765 825 825 825 

Nye tiltak og realendringer budsjett 565 625 625 625 

Ramme 2018-2021 33 545 33 615 33 625 33 625 

 

Innsparingstiltak 

Redusere omfanget av planlagt fornying av driftsutstyr 

Utsette utskifting og anskaffelser av utstyr, maskiner og verktøy forbundet med driften. (plenklippere, 
kantklippere, sager, osv.) Dette kan medføre større utgifter til reparasjoner. 

 
Dekke deler av vedlikeholdsbehovet innenfor funksjon 3600 gjennom omdisponering av egne 

vaktmesterressurser 

Deler av det som var budsjettert for innkjøp av materiell og tjenester i 2017 omdisponeres til å dekke 
deler av en vaktmesterstilling. Netto innsparing for rammen ved at vaktmesterressursen finansieres på 
en annen måte. Der man i 2017 la opp til å leie inn eksterne for å utføre vedlikehold på bygninger eller 
anlegg i friområdene, vil man for 2018 omdisponere en eksisterende vaktmesterressurs. 
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Begrense offentlig flagging andre steder enn Rådhuset  

For 2018 ligger 8 av de offentlige flaggdagene på røddager i kalenderen. En enkelt flagging koster drøyt 
2100 per stang i overtid. Dersom man reduserer antallet flaggstenger det flagges i kommunen med 3, og 
flagger kun på rådhuset vil man oppnå en innsparing på 50.000 per år uten at det går ut over driften i 
det hele tatt. Flagging på hverdager må begrenses til innenfor normal arbeidstid for å slippe 
overtidsutgifter til å ta ned flagget på kveldstid. 

 
Nye tiltak 

Prosjektmedarbeider bygg - midlertidig engasjement 

Man utlyser et midlertidig engasjement som prosjektleder for investerings- og vedlikeholdsprosjekt for 
kommunale bygg. Dette engasjementet har som mål å forsere noe av etterslepet kapasitetsmessig for 
enheten. Engasjementet skal finansieres delvis over driftsbudsjettet, og delvis over 
investeringsbudsjettet. 

 
Økning i husleie Sakshaug gamle skole 

En inntektsøkning i forhold til 2017 basert på inngåtte avtaler og estimat på gjenstående avtaler 

 
Finansiere Prosjektstilling innenfor investeringsbudsjettene 

Som en finansiering av prosjektlederstillingen innenfor bygg, belaster man investeringsprosjektene med 
10 % for administrasjon av investeringen. Dette gir omtrent en finansiering på 450.000 for 2018 

 
Prisjustering vinterdrift veg 

Etter avtalene for vinterdrift skal disse indeksreguleres for sesongen 2017-2018. 

 
Kostnadsøkning helårseffekt drift av Sakshaug gamle skole 

Budsjettet for 2017 har bare en liten halvårseffekt på det meste av driftskostnadene i og med at bygget 
først ble tatt i bruk ca. i august. Kostander til renhold og drift av bygget vil øke for 2018 når det vil være i 
drift hele året. Tilsvarende vil husleieinntektene måtte øke ift. budsjett 2017. På dette tidspunkt kjenner 
man ikke alle detaljene rundt inntektene, og man har kun erfaringstall fra skoledrift på utgiftssiden. 

 
Bortfall av utleie flyktningehybler Mosvik kommunehus 

Flyktningetjenesten har avviklet utleie av hyblene i Mosvik kommunehus. Dette medfører en 
mindreinntekt for kommunalteknikk når kommunehuset blir stående tomt. 

 
Avsetting av midler til vedlikeholdsfond AKSET iht. avtale med NTFK 

Deler av fakturert husleie for AKSET til NTFK skal avsettes til et vedlikeholdsfond iht. avtalen. 

 
Vakanse vaktmester for å dekke inn prosjektstilling 
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Man holder budsjetterte lønnskostnader til vaktmester igjen for å finansiere deler av en 
prosjektlederstilling for enheten i 2018. Den aktuelle vaktmesterressursen har ikke tidligere vært 
benyttet, og sto ubenyttet også i 2017 som en følge av den økonomiske utviklingen gjennom året. 

 
Finansiering av prosjektstilling 

Finansiering av prosjektlederstilling ved å redusere budsjettet for innkjøp av eksternt vedlikeholdsarbeid 

 
Salg av Vangen 

Ved salg av kommunale boliger, vil man netto få en mindreinntekt på driftsbudsjettet 

 
Salg av Enganvegen til bruk i Hamarøymodellen - bortfall av netto inntekt 

Ved salg av kommunale boliger, vil man netto få en mindreinntekt på driftsbudsjettet 

 
Drift av torg på Nessjordet 

Kommunen har tatt på seg driften av torget mellom Grande 1 og Grande 2 på Nessjordet, med 
omkringliggende areal og gangveger m.m. Kostanden og driftsnivået for dette er fremdeles ukjent, men 
man har gjort noen grove estimat. Man antar at anlegget er ferdigstilt på senhøsten 2018. 

 

Investeringsbudsjett kommunalteknikk 

Beløp i tusen Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 
kostnad 

 

2018 2019 2020 2021 2018-
21 

Eiendom og Kommunalteknikk           
Asfalt Langåsen boligfelt  2020 700 0 700 0 0 700 0 700 
Kommunal veg Vennesborg 2020 1 500 0 1 500 1 300 0 0 0 1 300 
Mosvik basseng - Ventilasjonsanlegg 2018 140 0 140 140 0 0 0 140 
Oppgradering av kommunale veger 2021 25 000 0 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Oppgradering kommunale bruer 2020 450 0 450 0 0 0 0 0 
Sum Eiendom og Kommunalteknikk   27 790 0 27 790 6 440 5 000 5 700 5 000 22 140 

Sum investeringsprosjekter  27 790 0 27 790 6 440 5 000 5 700 5 000 22 140 

 

 
Asfalt Langåsen boligfelt  

Asfaltering av Langåsen boligfelt. 
 

Kommunal veg Vennesborg 

Utbygging av kommunal veg inn til Vennesborg i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
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Mosvik basseng - Ventilasjonsanlegg 

Det er behov for nytt ventilasjonsanlegg til bassenget i Mosvik. Driftspersonellet har meldt inn at dagens 
anlegg ikke fungerer tilfredsstillende. Vedvarende for høy fuktighet vil være skadelig for hele bygningen. 

 
Oppgradering av kommunale veger 

De siste 4 årene har det vært bevilget 4 millioner per år for å stanse og redusere vedlikeholdsetterslepet 
på de kommunale vegene. Dette har blitt gjort i forbindelse med en oppgradering/standardheving 
av vegene med stort etterslep. Dersom etterslepet fremdeles skal holdes i sjakk, bør bevilgningene 
videreføres i minst like stor grad. 

Et budsjett på 4 millioner tilsvarer 3,2 millioner uten mva. disponibelt. Hovedplan veg fra 2012 viser til 
et behov på 3,3 millioner kroner for å holde etterslepet i sjakk, og et anbefalt løft på 4 millioner i en 8-
årsperiode for å heve standarden. Alle disse tallene er eks mva. Det betyr at man de siste 4 årene har 
ligget under anbefalt nivå fra 2012 for å stoppe etterslepet. 

Man foreslår at man legger seg på det anbefalte nivået fra 2012 for neste 4-årsperiode med 4 millioner + 
mva. i årlige bevilgninger. Bruttoramme på 5 millioner per år, totalt 20 millioner over 4 år. 
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Vann og avløp 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 5 680 5 684 5 684 5 684 5 684 5 684 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

7 022 7 165 7 165 7 165 7 165 7 165 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

1 842 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 

Overføringsutgifter 86 240 240 240 240 240 
Finansutgifter 4 874 3 656 3 656 3 656 3 656 3 656 
Sum Driftsutgifter 19 504 18 564 18 564 18 564 18 564 18 564 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -18 393 -18 499 -18 499 -18 499 -18 499 -18 499 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 035 -66 -66 -66 -66 -66 
Sum Driftsinntekter -19 504 -18 564 -18 564 -18 564 -18 564 -18 564 

Sum 0 0 0 0 0 0 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produksjon av vann 2 907 3 276 3 276 3 276 3 276 3 276 
Distribusjon av vann -2 907 -3 276 -3 276 -3 276 -3 276 -3 276 
Avløpsrensing 4 980 5 259 5 259 5 259 5 259 5 259 
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -4 980 -5 259 -5 259 -5 259 -5 259 -5 259 

Sum 0 0 0 0 0 0 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 

Inderøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene 
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En 
annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal 
tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette 
betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å 
redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i 
sin helhet være disponert innen 2018. 

Utfordringer med selvkostbudsjettet 

Det er en rekke faktorer som Inderøy kommune ikke rår over, blant annet hva selvkostresultatet for det 
enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 
1/2 % -poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og 
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eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er 
utfordrende å treffe med budsjettet. 

Generelle forutsetninger 

Kalkylerenten er for 2017 anslått å være 2,00 %. Generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er 
utarbeidet den 30. august 2017. Tallene for 2016 er etterkalkyle, og tallene for 2017 er prognostiserte 
verdier og ikke tall  fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for 
ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder, henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum 
Selvkost Kommune. 

Gebyrutvikling vann og avløp 

Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet normalgebyrøkning på rundt 0,7 % for å dekke kommunens 
kostnader på områdene. Gebyret for avløp øker med 7,1 %, mens gebyret for vann reduseres med 
7,7 %. I perioden 2017 til 2021 øker samlet gebyr med kr. 647, fra kr. 10  639 i 2017 til kr. 11 286 i 2021. 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1,5 %. I stolpediagrammet under er 
normalgebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 240 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene 
er inkl. mva. 

  

 

  

Overordnede mål 

 Kommunen skal bidra til å bygge ut og sikre en god infrastruktur til kommunens innbyggere.  

 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål  2018 Mål  2021 

Kommunen skal bidra til å 
bygge ut og sikre en god 
infrastruktur til kommunens 
innbyggere.  

Alle kommunale vann- og 
avløpsanlegg skal forvaltes, 
driftes og utbygges slik at 
innbyggere og næringsliv får 
tilbud om tilstrekkelig vann av 
tilfredsstillende kvalitet og 

Drive innenfor forskriftenes 
krav 

Ingen alvorlige 
avvik 

Ingen alvorlige 
avvik 
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Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål  2018 Mål  2021 

mengde.  

    Tilstrekkelig vann levert 
med tilstrekkelig trykk 

Minimalt med 
driftsavbrudd i 
vannrenseanlegget 
og ledningsnettet 

Minimalt med 
driftsavbrudd i 
vannrenseanlegget 
og ledningsnettet 

 Inderøy kommune skal ha en 
operativ beredskapsplan med 
vekt på kriseledelse samt 
utarbeide fagplaner innenfor 
hver sektor som helse, skole, 
vannforsyning osv.  

Temaplan vann og avløp   

   Temaplan Vann og avløp Oppdatert 
tiltaksplan og ROS 
analyse for VA-
området 

Oppdatert 
tiltaksplan og ROS 
analyse for VA-
området 

 Tilstrekkelig vannkilder i egen 
kommune.  

Tilstrekkelig med vann Tilstrekkelig med 
vann til drikkevann 
og næring 

Tilstrekkelig med 
vann til drikkevann 
og næring 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 

Et godt samarbeid mellom uteseksjonen og ledernivået for å legge best mulig til rette for en god 
forvaltning av vannressursen og driften av renseanlegg og ledningsanlegg. Man vil ha fokus på både 
langsiktige behov for utvikling av området, tiltak identifisert gjennom ROS-analyse og den daglige 
driften. Innsats og investeringer vil man fordele sånn at man også prioriterer tiltak som reduserer 
driftsavbrudd og problemområder som påvirker driftsøkonomien til selvkostområdet og derigjennom 
gebyrnivået. 

Man vil gjøre investeringer for å sikre seg muligheten til å benytte Vådalsvatnet direkte i 
vannrenseanlegget uten å ta det via Røflovannet. Dette vil sikre oss de samme vannmengdene som vi 
har i dag, men man kan også hente vann fra to adskilte nedslagsfelt, og med det oppnå en mer robust 
vannforsyning med tanke på lokale forurensninger. Man vil utrede muligheten for å benytte 
Vennesvatnet som en vannkilde for Framverran. 
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Investeringsbudsjett vann og avløp 

 
Beløp i tusen Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 
kostnad 

 

2018 2019 2020 2021 2018-
21 

Vann og avløp          
Avløp - Digitalt ledningskart Mosvik 2020 200 0 200 0 0 0 0 0 
Avløp - Diverse utskifting/nyanlegg 2020 500 0 500 500 0 0 0 500 
Avløp - Ny pumpestasjon Sneppen 2018 400 0 400 400 0 0 0 400 
Avløp - Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 2020 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 
Avløp - Renseanlegget på Hylla - 
Oppdimensjonering 

2019 1 200 0 1 200 200 1 000 0 0 1 200 

Avløp - Sanering minirenseanlegg Hastadsaga 2020 1 700 0 1 700 0 800 800 0 1 600 
Avløp - Sanering minirenseanlegg Tømtåsen 2021 1 800 0 1 800 100 1 000 700 0 1 800 
Avløp - Separasjon av spillvann og overvann 
Hylla renseanlegg 

2018 300 0 300 300 0 0 0 300 

Avløp - Slamavskiller Mosvikstranda 2018 2 650 0 2 650 1 900 0 0 0 1 900 
Avløp - Slamavskiller Sundsnesset 2019 1 200 0 1 200 200 1 000 0 0 1 200 
Avløp - Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 2020 500 0 500 0 0 0 0 0 
Avløp - Ventilasjon Skjelvågen renseanlegg 2018 400 0 400 400 0 0 0 400 
Vann - Brannvann Øvergata 2018 400 0 400 400 0 0 0 400 
Vann - Diverse anlegg utskiftning 2020 5 100 0 5 100 100 0 3 000 0 3 100 
Vann - Driftsovervåkning av pumpestasjoner 
og høydebasseng 

2018 400 0 400 200 0 0 0 200 

Vann - Framverran vannbehandlingsanlegg 2020 500 0 500 100 400 0 0 500 
Vann - Høydebasseng Vistvennan - Tak 2018 250 0 250 250 0 0 0 250 
Vann - Kvennavika vannbehandlingsanlegg 2020 2 000 0 2 000 0 0 1 000 0 1 000 
Vann - ny vannledning Vikan 2020 300 0 300 0 0 0 0 0 
Vann - Oppgradere høydebasseng Kjelås 2020 400 0 400 200 0 0 0 200 
Vann - Pumpestasjon Bjørka 2019 300 0 300 0 300 0 0 300 
Vann - Røflo - Røra,  utskifting hovedledning 2020 1 750 0 1 750 0 1 750 0 0 1 750 
Vann - Røflo vannbehandlingsanlegg 2020 1 800 0 1 800 1 100 0 500 0 1 600 
Vann - Sammenkopling trykksoner Røra 2021 1 000 0 1 000 0 0 500 500 1 000 
Vann - Utskifting av eternittledning Utøy 2020 500 0 500 0 0 0 0 0 
Vann - Utskifting vannledning Småland 2020 3 600 0 3 600 3 000 500 0 0 3 500 
Vann - Utskiftning vannledning Bartnes Nord 2020 500 0 500 500 0 0 0 500 
Vann - Vannmålere på hovedledningene 2018 400 0 400 200 0 0 0 200 
Sum Vann og avløp  32 650 0 32 650 10 050 6 750 6 500 500 23 800 

Sum investeringsprosjekter  32 650 0 32 650 10 050 6 750 6 500 500 23 800 

 

 
Avløp - Ny pumpestasjon Sneppen 

Pumpestasjonen må byttes ut. 

 
Avløp - Renseanlegget på Hylla - Oppdimensjonering 

Etter at Røra fabrikker har tettet lekkasjen sin på avløpsledningen, kommer det nå vesentlig større 
mengder enn renseanlegget er dimensjonert for. Noe må gjøres. Ukjente kostnader og løsninger 

 
Avløp - Sanering minirenseanlegg Hastadsaga 

Minirenseanleggene ved Hastadsaga har nådd forventet levealder. Man har økende driftskostnader og 
driftsproblemer. Mange småanlegg bør saneres og samles i et større felles anlegg. 
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Avløp - Sanering minirenseanlegg Tømtåsen 

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

 
Avløp - Separasjon av spillvann og overvann Hylla renseanlegg 

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

 
Avløp - Slamavskiller Mosvikstranda 

Prosjekt 9509 - Avløpsrensing Mosvik sentrum. Ny slamavskiller for å rense avløpet fra Mosvik sentrum. 
Prosjektet ble påstartet i 2017. 

 
Avløp - Slamavskiller Sundsnesset 

Slamavskiller ved Sundsnesset. Her har man vanskelig adkomst. Enten må det bygges en skikkelig veg, 
eller så må man se på muligheter for å pumpe over sundet til renseanlegget på Sundneshamn. Veldig 
usikre kostnadsanslag. 

 
Avløp - Ventilasjon Skjelvågen renseanlegg 

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

 
Vann - Brannvann Øvergata 

I forbindelse med utbygging av Øvergata må utbygger inn med økt kapasitet på brannvann. Kommunen 
tar sin naturlige andel via en utbyggingsavtale og utvider for å dekke mer av Straumen sentrum. 

 
Vann - Driftsovervåkning av pumpestasjoner og høydebasseng 

Det er et behov for å bestykke kritiske pumpestasjoner og høydebasseng med driftsovervåkning og 
mobilt nett for å kunne bedre forsyningssikkerheten i vannverket. 

 
Vann - Framverran vannbehandlingsanlegg 

Man vil se på mulig sammenslåing av flere renseanlegg i Framverran. Dette for å øke robustheten og 
begrense driftskostnadene. 

Utredning av ny vannkilde vil være avgjørende her. 
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Vann - Høydebasseng Vistvennan - Tak 

Nytt tak på høydebassenget ved Vistvennan da nåværende taker i dårlig stand, og man risikerer å lekke 
regnvann inn i drikkevannet. 

 
Vann - Oppgradere høydebasseng Kjelås 

Oppgradering av høydebassenget på Kjelåsen. Installering av sentral driftsstyring for økt robusthet og 
kontroll. Tetting av bassenget for å stoppe lekkasjer. 

 
Vann - Pumpestasjon Bjørka 

Overbygg for pumpestasjon til Bjørka ved Nordtun. Pumpene er i dag i kumme under jorda. 

 
Vann - Røflo - Røra,  utskifting hovedledning 

Utskifting av hovedledningen fra vannbehandlingsanlegget ned til trafoen på Røra. Dette strekket har 
ikke blitt skiftet ut enda, og er fremdeles en støpejernsledning. 

 
Vann - Røflo vannbehandlingsanlegg 

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

 
Vann - Sammenkopling trykksoner Røra 

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

 
Vann - Utskifting vannledning Småland 

Utskifting av eternittledning gjennom Småland. Prosjektet forseres for å unngå mulige brudd i området 
rundt kryssingen av fylkesvegen. 

 
Vann - Utskiftning vannledning Bartnes Nord 

Utskifting av eternittledning nord for Bartnes. Kontrakt inngått med entreprenør, og anlegget skal 
ferdigstilles i april 2018 

 
Vann - Vannmålere på hovedledningene 

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

 



Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 

Side 120 av 157 

Næring 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Lønn 1 0 150 -250 -250 -250 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

925 651 701 701 701 701 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

679 450 535 535 535 535 

Overføringsutgifter 1 557 4 654 4 769 3 769 3 769 3 769 
Sum Driftsutgifter 3 827 5 755 6 155 4 755 4 755 4 755 

Driftsinntekter       
Refusjoner -1 820 -384 -384 -384 -384 -384 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -918 -941 -941 -941 -941 -941 
Sum Driftsinntekter -3 058 -1 325 -1 325 -1 325 -1 325 -1 325 

Sum 769 4 430 4 830 3 430 3 430 3 430 

 

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fordeles på flere funksjoner 0 0 0 -400 -400 -400 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet 760 2 752 3 152 2 152 2 152 2 152 
Næringsfondet 0 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 

Sum 769 4 430 4 830 3 430 3 430 3 430 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

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

Begge disse styringsdokumenter er sentrale og legges til grunn når Inderøy kommune praktiserer 
og utvikler sin næringsvirksomhet til beste for hele Inderøysamfunnet. 
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 Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål  2018 Mål  2021 

Bidra til verdiskapning, bla. 
med vekt på lokale ressurser 

Bidra til økt matproduksjon og et 
tryggere samfunn fram mot 2030 med 
en årlig produksjonsøkning på 2 % 
 
"Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn" 
legger opp til å være enda mere 
ambisiøs enn de nasjonale- og 
regionale målsettinger. Prosjektet har 
som målsetting at Inderøy kommune 
skal øke sin årlige matproduksjon og 
verdiskapning med utgangspunkt i 
jordbrukets ressurser med minimum to 
prosent per år fram mot 2030. Et viktig 
resultatmål for prosjektet må være å 
skape fokus og økt forståelse blant 
gårdbrukerne i Inderøy for at 
landbruket i Inderøy kan øke sin 
matproduksjon og verdiskapning i tråd 
med prosjektets målsetting. 
 

Landbruksprosjektet 2 % 2 % 

Inderøy kommune skal 
fremstå som en attraktiv 
kommune for etablert 
næringsliv og nye bedrifter. 

Inderøy kommune har som mål å 
opprettholde aktiviteten med å støtte 
nyetablerere og etablert næringsliv 
med tilskuddsmidler fra Inderøy 
kommunale næringsfond i 
størrelsesorden positivt svar på 15 - 20 
søknader årlig samt bidra til å formidle 
søknader via annen finansiering som 
Innovasjon Norge og Inn-Trøndelag 
fond. 

Etablering av Tindved 10 +1-2 

    RUP-midler og annen 
ekstern finansiering til 
(ny)etablere i Inderøy 
kommune 

15 17 

Kommunale tjenester skal 
være lett tilgjengelige og i 
takt med 
samfunnsutviklingen for 
kommunens befolkning og 
næringsliv. 

Infrastruktur på høy hastighets 
bredbånd skal ha en høy prioritet i 
Inderøy kommune 

Bredbåndsutbygging i 
grendene 

4. utbyggings-
runde digital 
infrastruktur 
behandles 
politiske 

Har etablert 
en 
framtidsrettet 
digital 
infrastruktur 
for alle i 
Inderøy 
kommune 

Samhandling mellom 
næringslivet og Inderøy 
kommune skal være basert på 
Inderøy kommunes visjon: 
Best - i lag. 

Legge til rette for aktivt samarbeid 
mellom kommunen og ulike parter i 
næringslivet 

Lensmyra Næringspark 
- antall etableringer i 
året - invitere 
interessenter til 
samarbeid/ 
utviklingsselskap 

Etablering av 
utviklingsselskap 
for Lensmyra 
Næringspark - 2 
etableringer 

3 etableringer 

    Målsetting knyttet til 
Bygg- og anleggsråd 
med antall møter hvert 
år - Inderøy kommune 
tar initiativ/ inviterer 

2 møter 2 møter 

Styrke samarbeidet med 
nabokommuner gjennom Inn-
Trøndelag 

Målsetting som dekker styrking av 
næringsapparatet i Inn-Trøndelag 

Øke samarbeid og 
samskaping gjennom 
fellesmøter mellom 
næringsmedarbeidere i 
Inderøy, Verran, 
Steinkjer og Snåsa 

1 dag hver 
14.dag 

2 dager hver 
14. dag 
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Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Enhetens mål Indikator/målemetode Mål  2018 Mål  2021 

Styrke Straumen som 
kommunesenter 

Målsetting er å etablere Kølhagan 
innen 2019 som tidligere skissert og 
orientert pr 01.06.17 

Kølhagan Offentlig anbud 
Kølhagan - 
ferdigstille i 
løpet av året 

 

Øke antall arbeidsplasser 
med 10 % vekst innenfor 
planperioden.  

Målsetting om 
utvikling/profesjonalisering av 
DGO/næringsforening 

En felles 
utviklingsorganisering 
for alle bransjer og 
næringer i Inderøy 
kommune 

Utvikle et 
felleskap under 
en paraply - 
søke ekstern 
finansiering for 
prosjekt og 
utvikling 

 

 

Virkemiddel for å nå mål 

Økt satsing på digital infrastruktur med å øke ressursgrunnlaget med 1 årsverk for å øke tempo og 
gjennomføring av prosjektene. 

Videreføre satsing med videreutvikling av Straumen sentrum ved å søke NTFK samt velforeninger/ 
næringsliv om bidrag til å etablere Kølhagan. 

Inderøy kommune har fokus i eget landbruksprosjekt "Inderøy: mer mat-tryggere samfunn" for å bidra 
til økt matproduksjon med 2 % hvert år fram til 2030. 

Bidra til bedre samskaping i Inn-Trøndelag ved å dele næringsmedarbeidernes kunnskap/ kompetanse 
på tvers av kommunegrenser ved å øke møtefrekvens og lengder på møter. 

Initiere flere klyngesamarbeid på tvers av kommunegrenser - eksempelvis Innherred Capasity Group 

Bidra til at flere bedrifter i Inderøy kommune kan få tilgang til Sintef sin kunnskap og kompetanse med 
hensyn til Lean og Mer Effektiv Produksjon 

Ta initiativ for å etablere et utbyggingsselskap med interessenter på Lensmyra samt invitere Steinkjer 
kommune med i et samarbeid basert på en gradvis utbygging av Lensmyra med grunnlag i rapport fra 
Selberg arkitekters rapport fra 2012 og Proneo sine to rapporter fra 2015. 

Bidra til å skape en samlet og omforent organisering av næringslivet i Inderøy kommune for å utløse et 
større potensiale både lokal, regional og (inter-)nasjonalt. 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  4 430 4 430 4 430 4 430 

Tiltak forrige år     
Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Nærings- og industriutvikling 100 100 100 100 
Redusere posten annen stedsutvikling for årene 2017 -2020 50 50 50 50 
Sum Tiltak forrige år -850 -850 -850 -850 

Tidligere vedtatte endringer -850 -850 -850 -850 

Konsekvensjustert ramme 3 580 3 580 3 580 3 580 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 

Innsparingstiltak     
Redusere posten annen stedsutvikling for årene 2017 -2020 -15 -15 -15 -15 
Sum Innsparingstiltak -15 -15 -15 -15 

Nye tiltak     
Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021  1 000 0 0 0 
Ny signert fellesavtale med Visit Innherred fra 2017 - 2021  235 235 235 235 
Redusere posten annen stedsutvikling for årene 2017 -2020 30 30 30 30 
Bortfall DGO-prosjekt 0 -400 -400 -400 
Sum Nye tiltak 1 265 -135 -135 -135 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 250 -150 -150 -150 

Ramme 2018-2021 4 830 3 430 3 430 3 430 

 

Nye tiltak 

Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021  

Økt satsing på digital infrastruktur ble politisk behandlet og vedtatt i 2017 hvor følgende finansiering for 
årene 2017-2020 var: 

2017 2018 2018 2020 SUM 
kr. 3 000 000      kr 2 000 000   kr. 2 000 000    kr. 2 000 000    kr. 9 000 000 

 
Inderøy kommune fikk ansatt en person i et årsengasjement fra juni 2017 med opsjon på et års 
forlengelse. Dette har bidratt til at kommunen klarer å svare for en økt satsing på digital infrastruktur, 
men vi er fortsatt avhengig av prosedyrer og gjennomføring av offentlige anskaffelser før gjennomføring 
og utbygging kan skje. Vi foreslår derfor en fordeling av rammen på totalt kr. 9 MNOK med en 
rammeoverføring på kr. 2 MNOK fra 2017 med henholdsvis en økning med  kr 1 MNOK i 2018 og 
tilsvarende beløp kr. 1 MNOK i 2019. Rammen vil forbli den samme - totalt kr. 9 MNOK. 

Ny ramme ser da slik ut: 

  2017 2018 2019 2020 SUM 

Opprinnelig 17 3000 2000 2000 2000 9000 

Estimat regnskap 1000 2000 2000 2000 7000 

Endring i 2018 og 
2019 pga. 
framdrift 

  1000 1000     

Estimat 1000 3000 3000 2000 9000 

  

 
Ny signert fellesavtale med Visit Innherred fra 2017 - 2021  

Det blir signert ny avtale med Visit Innherred som leverandør for kommunene: Snåsa, Steinkjer, Verran, 
Inderøy, Verdal og Levanger hvor vårt bidrag blir som følger i tabell under: 

Fordelingen blir som følger:  
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Kommune Befolkning 
Andel av 

befolkning 
kost innb. fastandel 

Snåsa 2 149 3,15 %               26 775  150 000 

Steinkjer* 24 499 35,95 %             305 575  150 000 

Inderøy 6 792 9,97 %               84 745  150 000 

Verdal 14 850 21,79 %             185 215  150 000 

Levanger 19 857 29,14 %             247 690  150 000 

Totalt Innherredsregionen 68 147 100,00 %                                    1 600 000  

  

Investeringsbudsjett næring 

 
1. Kølhagan forslås utbygget og ferdigstilt i løpet av 2018. Prosjektet har en kostnadsramme i dag 

på kr. 7 014 651 hvor NTFK søkes i løpet av oktober 2017 om et bidrag på 30 %. Behovet for 
investering i Kølhagan med foreslått utbygging kan da bli: kr. 7 MNOK - bidrag fra NTFK (30 %) 
2.1 MNOK =Netto invest.behov kr 4.9 MNOK. 

2. Klokkarstu - kr. 1 129 000 budsjettert ramme i 2017 må overføres til 2018 hvor Klokkarstu 
ferdigstilles og vil belastes. 

3. Sundsøya har en investeringsramme på kr. 2 000 000 (litt usikker) som må overføres til 2018 
hvor dette skjer som en del av et fellesanbud med Erlend og asfaltering veg. 

 
Beløp i tusen Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

Netto 
prosjekt 
kostnad 

 

2018 2019 2020 2021 2018-21 

Industriområde Lensmyra 2021 12 000 0 12 000 3 100 0 0 0 3 100 
Klokkarstu 2020 800 0 800 0 0 0 0 0 
Kølhagan 2018 8 800 -2 500 6 300 7 800 0 0 0 7 800 
Ny veg FV755/Lensmyra 
Næringspark 

2020 625 0 625 0 0 0 0 0 

Sum Næring  22 225 -2 500 19 725 10 900 0 0 0 10 900 

Sum investeringsprosjekter  22 225 -2 500 19 725 10 900 0 0 0 10 900 
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Industriområde Lensmyra 

Inderøy kommune har lenge hatt plan om utvikling av Lensmyra Næringspark uten at dette har vært 
mulig å gjennomføre pga. valg av ny E6-trase forbi Røra. Det ble sommeren 2017 enighet om å legge ny 
E6 i østlig trase i forhold til dagens E6. Dette medfører ingen nye kryssinger av Lensmyra i forhold til 
plantegninger av nytt industriområde med bruk av veg, vann, bygg og omlegging av høgspent fra luft til 
jord. Under vises Røra alternativ Vest fra Statens Vegvesen 

 

Beskrivelse av investeringsbehovet er vanskelig. Det er en rekke faktorer som påvirker. Det er tidligere 
foreslått av PRONEO i delrapport 2 fra 2015 å etablere et felles utbyggingsselskap med de andre 
grunneiere på Lensmyra. Dette er tidligere delt kunnskap og akseptert. I tillegg til dette har Inderøy 
kommune gjennomført møte med Steinkjer kommune om å delta i utviklingen av Lensmyra Næringspark 
hvor de har akseptert. Mandat til dette ligger i Strategisk Næringsplan for våre fire 
samarbeidskommuner i Inn-Trøndelag hvor Lensmyra har fått status som regionalt næringsareal i tillegg 
til Tjuin i Verran. Et utbyggingsselskap må ha arbeidskapital for å sette i gang en utbygging i tre etapper 
som tidligere anbefalt av PRONEO i både delrapport I og II. Det midterste området nærmest 
eksisterende næringsbygg er tenkt som etappe I. Her ligger også tilgang til eksisterende infrastruktur 
nærmest. Et annet moment er behovet for å legge høyspent som går over Lensmyra i jord. I tillegg 
kreves også behandling av vann for å få dette drenert vekk fra Lensmyra (som er flat). Momentet med å 
behandle myr/ torv som må fjernes før ny masse fylles på - er også et moment som må inkluderes. 
PRONEO viser i sin siste delrapport at kostnadene for utbygging av de tre feltene på Lensmyra har en 
kostnadsramme på ca. 135 MNOK. Dette inkluderer arealet som er myr og ikke dyrket mark på Lensmyra 
i dag. Konklusjonen munner ut i å etablere et utbyggingsselskap hvor grunneiere og kanskje også 
Steinkjer kommune bør gå aktivt inn som eiere. Dette selskapet må forsynes med tilstrekkelig 
arbeidskapital slik at utbygging kan startes i midterste felt. 

Kommunen bør fatte to vedtak: 

1. Beslutning om å jobbe videre med grunnlag for etablering av utbyggingsselskap 

2. Oppstart av reguleringsprosess med kommunedelplan hvor vedtak ferdigstilles i 2018 
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Videre prosess kan være slik: 

 Ny gjennomgang av kalkyler gjort av Selberg arkitekter og PRONEO 

 En vurdering og beslutning knyttet til fjerning og utnyttelse av torv 

 Etablering av et utbyggingsselskap - inklusive eierfordeling, kapitalvurdering, vedtekter, 
aksjonæravtale og stiftelse 

 Salg av tomter til aktuelle aktører. Det foreligger to interessenter pr dato uten at beslutning er 
gjort 

  

Kølhagan 

Kølhagan forslås utbygget og ferdigstilt i løpet av 2018. Prosjektet har en kostnadsramme idag på kr. 7 
014 651 hvor NTFK søkes i løpet av oktober 2017 om et bidrag på 30 %. Behovet for investering i 
Kølhagan med foreslått utbygging kan da bli: kr. 7 MNOK - bidrag fra NTFK (30 %) 2.1 MNOK =Netto 
invest.behov kr 4.9 MNOK. 
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Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Bemanning 

Det er budsjettert med en bemanning i 2018 på 17 årsverk (18 ansatte). 
Siden 2013 har 9 ansatte gått av med pensjon, og det er ansatt 8 nye medarbeidere. I 2018 har kontoret 
en gjennomsnittsalder på 50 år og det blir 5 ansatte med senioravtale. 
 
Kontoret har effektivisert med 2,7 årsverk fra 2013 til 2017 herav 0,7 årsverk siste året. 
Effektiviseringen skyldes digitalisering og forbedring i rutiner og arbeidsprosesser. Økning i 
oppdragsmengden for IKS / KF / AS har vært betydelig siste året. 

 

Kompetansebehov og planlagte opplæringstiltak 

2 av målene for samarbeidet om økonomifunksjonene er: 

 Høg faglig kompetanse 

 Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene 
 
Vi skal ha god kompetanse på fagene regnskap/lønn/fakturering/innfordring og økonomisystemet 
Agresso. Høg kompetanse er en forutsetning for å kunne drive kostnadseffektivt. 
 

Driftsbudsjett 

Styret for Inn-Trøndelag regnskap og lønn vedtok budsjett for 2018 25.09.17 med en netto 
utgiftsrammen på 10,4 mill. kroner som fordeles på deltakerkommunene. 
 
Budsjett 2018 bygger på driftsnivået fra 2017. Budsjett 2017 la til grunn reduksjon med 0,5 årsverk fra 1. 
september. Bemanningen ble ikke redusert pga. økning i oppdragsmengde fra KF og AS (Steinkjerbygg 
KF og Reko). Dette ble vedtatt i budsjettendring i sak 3/2017. 

 

Oppdragsmengden fra IKS / KF / AS er usikker fom. 2018:  

 Steinkjerbygg KF øker betydelig med overføring av enhet Eiendom fra Steinkjer kommune fra 
01.01.2018. Ny avtale må inngås i løpet av høsten. 

 Reko har fisjonert fra 1 til 5 firma i 2017. Nye avtaler må inngås i løpet av høsten. 

 KomRev og KomSek blir slått sammen med tilsvarende virksomhet i Sør-Trøndelag fra 
01.01.2018, og avgjørelse om hvem som blir regnskapsfører ventes i løpet av september. Nye 
avtaler inngås ev i løpet av høsten. 

 Det er gjort anslag på pris for disse firma i budsjettet ut fra info vi har i dag. 

 Pga. denne usikkerheten, kan det bli behov for budsjettendring i 2018. 
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Fellesområder  

Fellesutgifter, ikke fordelt på virksomhetene 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 
Vedtatt budsjett  6 746 6 746 6 746 6 746 

Tekniske justeringer     
Pensjon 5 341 7 827 10 207 12 977 
Lønnsreserve -1 282 -1 282 -1 282 -1 282 
Sum Tekniske justeringer 4 059 6 545 8 925 11 695 

Tidligere vedtatte endringer 4 059 6 545 8 925 11 695 

Konsekvensjustert ramme 10 805 13 291 15 671 18 441 
Nye tiltak     

Eiendomsskatt 920 500 500 500 
Konsesjonskraft -845 -845 -845 -845 
Sum Nye tiltak 75 -345 -345 -345 

Nye tiltak og realendringer budsjett 75 -345 -345 -345 

Ramme 2018-2021 10 880 12 946 15 326 18 096 

 
 

Sammendrag budsjett 

Sentrale utgifter ikke fordeles på enhetene, men budsjetters sentralt. Dette gjelder utgifter til 
lønnsoppgjøret 2018, økning i pensjon fra 2017, tap på fordringer, utgifter til arbeid med eiendomsskatt 
samt inntekter og utgifter knyttet til konsesjonskraft. 

Sentrale utgifter fordobles i forhold til 2018. Økningen i planperioden skyldes i all 
hovedsak pensjonsutgifter. Det legges til grunn et budsjett i faste priser med et unntak for 
pensjonsutgiftene. Dette fordi at utgiftsprognosene fra KLP viser en betydelig økning i planperioden. 

Tekniske justeringer 

Pensjon 

Kommunen budsjetterer med pensjonskostnad iht. prognoser fra aktuar.  Forventet økning i 
pensjonsutgifter budsjetteres sentralt. I rammen til enhetene er pensjonsutgifter uendret i forhold 
til 2017. 

 
Lønnsreserve 

Lønnsoppgjør 2018: Det legges til grunn et lønnsoppgjør på 3 % iht. signaler i statsbudsjettet. Det er 
beregnet virkning av lønnsoppgjør fra 1.5. Lønnsreserven beregnes til 6,4 mill. kroner. Dette er 1,2 mill. 
kr høyere enn avsatt i 2017.   
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Nye tiltak 

Eiendomsskatt 

Utgifter til vedtak og klagebehandling i tilknytning til generell eiendomsskatt anslås til vel 1 mill. kroner i 
2018. Dette omfatter arbeid med vedtak av takster og utsendelse av skatteseddel, samt klagebehandling 
og oppfølging av avtaler. 

 
Konsesjonskraft 

Inntekter av konsesjonskraft budsjetteres ut fra markedspris på konsesjonskraft pr medio oktober som 
er 26 øre. Dette er 8 øre lavere enn oppnådd pris i 2017. 
I 2017 var Inderøy kommune heldig mht. oppnådd pris på 32,1 øre som var vesentlig bedre enn 
oppnådd gjennomsnittspris i markedet (28 øre).  

 
 

Avskrivninger  

Driftsbudsjett  

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsutgifter       

Finansutgifter 23 386 18 677 18 677 18 677 18 677 18 677 
Sum Driftsutgifter 23 386 18 677 18 677 18 677 18 677 18 677 

Driftsinntekter       
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -28 280 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 
Sum Driftsinntekter -28 280 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 

Sum -4 894 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 

 

Sammendrag budsjett 

Netto avskrivninger er overføringen fra selvkostområdene vann og avløp. Overføringen skal dekke 
kapitalutgifter knyttet til investeringer innen vann og avløp. 

Budsjettert på samme nivå som i 2017. 
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Vedlegg 1 Gebyrer og betalingssatser 2018 

 
Det legges til grunn følgende prinsipper for fastlegging av avgifter, gebyrer, egenandeler og husleie mv: 
Som referanse for vurdering av de foreslåtte økninger vises til forutsetninger for den alminnelige pris og 
kostnadsveksten.  Den kommunale deflatoren (antatt samlet pris- og kostnadsvekst fra 2017 til 2018) er 
i statsbudsjettet for 2018 anslått til 2,6 %. 

 Inderøy kommune skal gjennomgående ha egenandeler/egenbetaling på nivå med 

Innherredskommunene.  

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

deflatoren.  

 Barnehagesatsene og langtidsopphold i institusjon følger maksimalprisbestemmelsene 

Oppvekst og kulturområdet 

Barnehager og SFO 

 Barnehagesatsene følger maksimalprisbestemmelsene. Maksimalpris fastsatt i statsbudsjett og 

utgjør kr 2 910 for en fulltidsplass for 2018. Nominell økningen utgjør omlag 6,6 % 

 Kostpengene forslås  uendret kr. 215,- pr. måned. 

 Inderøy kommune følger de sentrale retningslinjene når det gjelder kostnadsreduksjon for 

husstander med lav inntekt. 

 SFO-ordningen. Egenbetalingen øker med rundt 2,6 %.  

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

Kultur 

 Elevavgiften i kulturskolen økes nominelt med gjennomsnittlig rundt 2,6 %.  

Egenandeler pleie og omsorg 

 Gebyrene øker i gjennomsnitt med 2,5 %.  

 Trygghetsalarmer økes ikke. 

 Salg av måltider økes ikke 

Vann og avløp 

 Gebyrer for vann reduseres med 7,7 % sammenlignet med 2017, mens for området avløp blir 

det en økning på 7,1 % for en normalhusholdning. Samlet for vann og avløp vil en 

normalhusholdning få en økning på 0,7 % sammenlignet med 2017. Det vises til omtale i 

budsjettdokumentet.  

Øvrige kommunale avgifter (feiing, renovasjon) 

 Feiegebyrer og tilsyn videreføres likt de fra 2017.  

 Avfallsgebyrer innebærer endringer for fritidsrenovasjon spesielt. 

Betalingsgebyrene etter plan og bygningsloven 

 På grunn av endringer i plan og bygningsloven er det nytt gebyrregulativ på behandling av 

reguleringsplaner. Når det gjelder gebyrene på behandling av byggesak og dispensasjoner, er 

disse øket med 2,6 % i tråd med reell kostnadsdekning og i samsvar med nabokommuners 

gebyrer.  
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Gebyrer etter matrikkelloven 

 Gebyrene økes i gjennomsnitt med omlag 2,6 %. Det ble i 2017 foretatt justeringer som i større 

grad ivaretar hensynet til reell kostnadsdekning og som samsvarer med nabokommuners 

gebyrer. 

Gebyrer etter jordlov og konsesjonslov 

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

delingssaker 

Husleie boliger 

 Øker i snitt med 1,6 %.iht. konsumprisindeksen fra september 2016- september 2017. 

Utleie kommunale bygg 

 Satser for utleie av kommunale bygg justeres ikke for 2018.  
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Barnehage- og skolefritidsordningen     

     

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE  

Fra 01.01.18    

      Fra 
01.01. 
2017 

Fra  
01.01 
2018       

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

  100 % pr. mnd. 2 730 2 910 

  90 % pr. mnd. 2 440 2 620 

  80 % pr. mnd. 2 170 2 330 

  70 % pr. mnd. 1 905 2 040 

  60 % pr. mnd. 1 650 1 750 

  50 % pr. mnd. 1 390 1 455 

  40 % pr. mnd. 1 090 1 165 

  
  

  

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

  50 % for øvrige barn, jfr. sentrale forskrifter.     

  
  

  

3. Kostpenger 5 dager pr. måned pr. mnd. 215 215 

  
  

   

  

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

Fra 01.08.18    

 

  
 

Fra 
01.08 

Fra  
01.08. 

2017 2018 

1. Inntil 12 timer pr. uke pr. mnd. 1 530 1 570 

  13 timer eller mer pr. uke pr. mnd. 2 270  2 330 

  
  

  

2.  Rabattordning    

 

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

Ett barn i barnehage: 
 10 % rabatt for første barn i sfo 

 35 % rabatt for øvrige søsken 

To eller flere barn i barnehage:   

 35 % rabatt for søsken i sfo 

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

 10 % for barn nummer 2 

 35 % for øvrige søsken 

 
Kostpenger ved SFO pr måned  

 Høy sats kr 215  

 Lav sats kr 107,50. 

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

ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN     
Fra 01.08.18 

  
  

  
  
  

Fra 
01.08. 
2017 

Fra 
01.08 
2018 

1. Instrumental/vokal pr. år 3 050 3 130 

  Dans pr. år 3 050 3 130 

  Drama pr. år 3 050 3 130 

  Kunstverksted pr. år 3 050 3 130 

  Samspill/orkester pr. år 800 820 

  Kammermusikk pr. år 800 820 

  Barnekor pr. år 3 050 3 130 
  Instrumentleie pr. år 340 350 
  Materialavgift   pr. år 50 50 

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

  

  * første disiplin betales fullt ut    

  * andre disiplin gis 10 % rabatt   

  * tredje disiplin gis 20 % rabatt   

  * fjerde og flere disipliner gis 50 % rabatt   

  

  

  

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

  

  

  

  Unntatt mva. i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-5   

        

 

 

BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK     

      2017 2018 

  
Biblioteket sender ut tre purringer før erstatning.  
Satsene for purring   40 40 

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

    
 

  

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

    
 

  

  Utskrift fra PC pr. ark 5 5 

    
 

   

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

    
 

   

  Det er ikke mva. på disse gebyr.    
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Vann-  og avløpsgebyrer  

Med virkning fra 1.1.2018 utskrives års- og tilknytningsgebyr for vann og avløp etter følgende satser: 

  
   

Vann 
2017 

Vann 
2018 

Avløp 
2017 

Avløp 
2018 

1.0 TILKNYTNINGSGEBYR        

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

 
 

 
 
 

 

1.1 Bolighus/hytter/annen bebyggelse  
 

 

 

 

1.1.1 Vannledning opp til 50 mm/avløp opp t.o.m.                      
110 mm kr 3 000 

 
3 000 4 000 

 
4 000 

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

 
    

 
 

2.0 ÅRSGEBYR        

  

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

2.1 Abonnementsdel, fast kronebeløp pr. eiendom kr 936 938 577 578 

2.2 Mengdeavhengig del stipulert forbruk  
 

 
 

 

 

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

 
 

 
 

2.2.1 Hytter/fritidseiendommer - 100 m³ kr 1 124 1 006 1 792 1 935 

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

 
2 248 2 012 

 
3 584 3 870 

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

 
2 698 2 414 

 
4 301 4 644 

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

kr/
m² 

 
16,86 15,09 

 
26,88 29,03 

2.2.5 

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

a) med besetning til og med 20 dyr M3 
 

 180 m³  180 m³ 

b) med besetning over 20 dyr M3 
 

 200 m³ 200 m³ 

  
 

       

2.3 Mengdeavhengig del målt forbruk        

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

Kr/ 
m³ 11,24 

 
 

10,06 17,92 

 
 

19,35 

       

3.0 For administrativ oppfølging av avvik fra forskrift 
Timesforbruk i tilfeller der abonnent ikke følger 
forskrift, eller etterkommer pålegg    

 

  

 

   Manglende/mangelfull sanitærmelding 

 Manglende vannmålermelding  410 420 410 420 
  Purring av pålegg kr 205 210 205 210 
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Minimumssats 

       
4.0 For kommunens drifts av private vannverk gjennom 

driftsavtale 

 Timeforbruk driftsoperatør 

kr 550 565   
  

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte 
satser. 
      

 
 NB! Alle areal beregnes som bruksareal (BRA) i henhold til matrikkelen.  

Tilknytningsgebyr skal betales før tilknytning skjer.  
Årsgebyr forfaller til betaling i tre terminer, 15. mars, 15. juni og 15. september.  

 
 

Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg   

Gjeldende fra 1.1.2018      

  2017 2018 

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

Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av 
ordinært 
feiegebyr 

Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg  Gratis, dekkes av 
ordinært 
feiegebyr 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser. 
 

*gebyrene vedtatt av representantskapet i Brannvesenet Midt IKS 16.10.17  
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Avfallsgebyrer 

Gjeldende fra 1.1.2018       

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

       2017 2018 

1 INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL     

  
 

    

 

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

  
 

 

 
HYTTE/FRITIDSRENOVASJON 

  
 

 

 

Hytte 2 km luftlinje til kjørbar sommerveg (personbil) 
Hytte under 30 m2 bebygd grunnareal 
Mindre selveierenheter under 30 m2 
Fritidsrenovasjon liten: 

Campingvogn (mer enn 4mnd pr år) 
Fritidsrenovasjon medium: 

Større selveierenheter over 30 m2 
Hytter med 30-200 m2 grunnareal 

Fritidsrenovasjon stor: 
Større selveierenheter over 20 m2 til utleie 
Hytter over 30 m3 som benyttes til utleie 
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal 

Fritidsrenovasjon ekstra: 
Hytter som ønsker ordinær husholdningsrenovasjon    

450 
450 
450 

 
750 

 
1050 
1050 

 
1550 
1550 
1550 

 
2393 

 

  

    

 
ABONNEMENT pr. boenhet    1914,41 

 
  70 liter restavfall/Mini rest   1 826 2657,14 

 
140 liter restavfall/Liten rest   2 657 3329,40 

 
240 liter restavfall/Medium rest    3 329 4479,35 

 
360 liter restavfall/Stor rest   4 479 4479,35 

  

    

 
TILLEGG     

 
Ukentlig tømming restavfall/papir   480 480 

 
14 dager tømming restavfall/papir   240 240 

 
Henting dunk/10-30 meter   480 480 

 
Kjøring privat veg   600 600 

 
Ikke utført kildesortering   600 600 

 
Bytte/innhenting av dunker/end. ab   420 420 

  

    

 
RABATTER     

 
Samarbeid 2 - 9 boenheter   180 180 

 
Samarbeid 10-30 boenheter   360 360 

 
Samarbeid > 31 boenheter   540 540 

 
Varmkompostering   180 180 

 
Alternativ behandling org.   180 180 

 
Framsetting av dunken på tømmedag   180 180 
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NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE     

 

Bunntømte Liten 
Bunntømte Medium 
Bunntømte Stor 
 
Nedgravde løsninger   

2657 
3329 
4479 

 
3330 

2513,98 
3150,03 
4238,02 

 
3079,95 

  
 

    

2 TØMMING AV TANKER     

  

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

pr. år 
 

 
1438 1265 

265 

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

 

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

pr. år 
 

1438 1265 

265 

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

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

 
pr. år 680 

 
598 

 
598 

 
 
  

 

  
 

  
3 Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg 

under 
 7 m3 

  

  
 Rabatt pr husstand pr år    -255 
 Rabatt pr fritidsbolig pr år    -105 
      

  Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser.     

 Gebyrene vedtatt av representantskapet i Renovasjon IKS oktober 2017 
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Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven  

Gjeldende fra 1.1.2018      

  2017 2018 

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

     

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

 bygningsloven og matrikkelloven, benyttes følgende timesats 860 900 

  

 

   

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

2.1 Boliger/fritidsboliger   

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh. 11 700 12 000 

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh. 8000 8200 

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller fler 6400 6600 

  For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign. 4800 5000 

  

 

   

2.2 Andre bygg og tilbygg   

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

 
 
 

4 800 

 
 
 

5 000 
  Tillegg pr m2 50-500 m²   50 60 

  Tillegg pr m2 over 500 m2   25 30 

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

kr 
kr 

 
 
 

3 500 
20 000 

 
 
 

3 600 
20 500 

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

  

  

 

   

2.3 Konstruksjoner, anlegg mv.    

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

 
7 600 

 
     7 800 

  

  

  

2.4 Andre mindre søknadspliktige tiltak 
 

Kr 
 

4 000 4100 

 For særlig små og enkle tiltak som rehabilitering av pipe og våtrom  Kr 900 920 

 
 

 

  

2.5  Deling av eiendom    

 - Fradeling hvor tomteinndeling ikke er avklart i reguleringsplan. Pr. tomt kr 4 500 4 600 

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

 
 

2 300 

 
 

2 400 
  

  

  

3. Søknad om tiltak uten ansvarsrett (§ 20-2)    
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 3.1 For driftsbygninger i landbruket (§ 20-2) betales 25 % av satsene i pkt. 2.2, 
men minimum kr 

 
3 500 

 
3 600 

 og maksimum kr 10 000 10 250 

 

 

   

 3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg 
 

2 300 2 400 

 

  

  

3.3 Mindre tiltak på bebygd eiendom 
 

Kr 
 

3 500 3 600 

3.4 Særlig små og enkle søknadspliktige tiltak 
 

Kr 
 

1 000 1 000 

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

kr 
 

 
5 800 

 
6 000 

4. 
Dispensasjoner 

   
2900 

4.1 Dispensasjon uten høring kr 2 800 2 900 

4.2 Dispensasjon med høring kr 8 000 8 200 

  

  

  

5. Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven 
  For søknader om etterhåndsgodkjenning av tiltak som er utført i strid med bestemmelser gitt i 

medhold av plan og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og /eller 
igangsettingstillatelse, kan det ilegges saksbehandlingsgebyr for merarbeid. Dette arbeidet kommer i 
tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Det benyttes timesats på kr. 900.- pr. time som vist i punkt 
1.2. 

  

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

inspeksjon jfr. § 24. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader. 
  

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

foreligger. Areal beregnes etter bruksareal, jfr. NS 3940. 
Når særlige forhold tilsier det kan regulativet fravikes av rådmannen. 
Gebyrene er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan og bygningslovens § 33-1. 
 
Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift. 
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Betalingsregulativ for behandling av private forslag til reguleringsplan/-endringer 

(vesentlige og mindre vesentlige)  

Gjeldende fra 1.1.2018      

       2017 2018 

1. Oppstartsmøte for reguleringsplaner  kr  5 000 
      
2. Gebyr for behandling av planprogram og konsekvensutredning etter PBL 12-9, jfr.      

§§4-1 og 4-2. 
 kr  10 000 

 Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg 
 

   

 3. Gebyr for behandling av reguleringsplaner med areal inntil 10 dekar kr  25 000 
 Tillegg pr. påbegynt 10. dekar. 

Mindre reguleringsplaner, se pkt. 6.  
 

kr  2 000 

 4. Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det  
Betales 50 % av fullt gebyr. 

 

   

      
5. Dersom planforslaget blir avvist ved 1. gangsbehandling, skal det betales 50 % av 

fullt gebyr. Krever forslagsstiller at saken legges frem for kommunestyret til 1. 
gangs behandling og det blir avvist, skal det betales 75 % av fullt gebyr.  
Dersom planforslaget blir avvist ved 2. gangs behandling, skal det betales 75 % av 
fullt gebyr.  

    

       
6. Gebyr for behandling av mindre endring av reguleringsplan.  kr  10 000 
     
7. Gebyrene gjelder planforslag levert med plankart på digitalt sosi-format fra 

Statens kartverk. For planer som ikke tilfredsstiller kravene, betales et time-
tillegg for merarbeid kommunen får ved å oppgradere planforslaget på kr. 
900 kr/t. 
 

 

 
 

kr 

   
 

900 

8. 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
11.  

Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høgt, kan rådmannen et 
fastsette passende gebyr.  
 
I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor 
kommunen, f. eks Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med 
befaring/utgraving. 
 
Ovennevnte gebyr er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan og 
bygningslovens § 33-1 
 
Ovennevnte gebyr er unntatt merverdiavgift.  
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Gebyr etter matrikkelloven for Inderøy kommune   

Gjeldende fra 1.1.2018 
 
Matrikkelloven gjelder for måling og registrering av eiendomsgrenser/rettigheter. For enkelte oppgaver 
etter matrikkelloven er betalingssatsene fastsatt i lov eller forskrift, (bl.a. utskrift av matrikkelbrev, 
forskr.) § 16,4) og kap. 11. Kommunen er med matrikkelloven pålagt utvidet undersøkingsplikt. 
Matrikkelloven legg til grunn at kommunen kan få dekt sine samla utgifter for oppgaver etter loven 
gjennom de gebyrhjemler loven gir. 
 
Kommunen fullfører rekvisisjoner uten ugrunnet opphold, normalt innen fristen på 16 uker. Ved 
begrunnet opphold, inklusiv lokal vinterforskrift (15.10- 15.04), forskyver fristen seg. Oversittes fristen 
så medfører det 1/3 avkorting av gebyr. Dette er også tatt inn i pkt. 1.12 i gebyrregulativet. 
 

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskrift § 16): 
  2017 2018 

1 Oppretting av matrikkelenhet   
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn   
 areal fra 0 – 250 m² 7500 7700 

 areal fra 251 – 500 m² 9500 9800 

 areal fra 501 – 1000 m² 12000 12300 

 areal fra 1001 – 1500 m²   

 (ny 2014) areal fra 1001 - 3000m² 15000 15400 

 areal fra 1501 – 2000 m²   

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

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

 areal fra 5001 m² – tillegg pr. påbegynt da.   
 (ny 2014) Maks. gebyr pr. eiendom 30000 30700 
 Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i 

samme felt og iht. samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av 
overstående fra og med tomt nr. 3. 

  

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

  

 Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr 5000 5200 
 Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres som for 

grunneiendom 1.1, evt. etter medgått tid ved oppmåling av deler av 
eiendommen ved fradeling av hel teig. 

  

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon   
 Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon   
 Gebyr som for oppretting av grunneiendom 1.1   
1.4 Oppretting av anleggseiendom   
 Gebyr som for oppretting av grunneiendom.   
 volum fra 0 – 2000 m³ 15000 15400 

 volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3 1000 1000 
1.5 Registrering av jordsameie   
 Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått 

tid, minstegebyr  
4500 4700 

1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste   
 Oppmålingsforretning over punktfeste 9000 9200 

 For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr 4500 4700 
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  2017 2018 

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

  

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

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

  

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

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

2 500 2 600 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering   
 Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, 

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

  

3 Grensejustering   
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   
 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer 

justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 
500 m²) Areal fra 0 – 500 m² 

 

 

4 500 

 

 

4 700 

    
3.2 Anleggseiendom   
 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av 

anleggseiendommens volum, maksimalgrensen settes til 1000 m³ 
  

 areal fra 0 – 1000 m3 4 500 4 700 

4 Arealoverføring   
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   
 Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  

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

  

4.2 Anleggseiendom   
 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til 

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

  

 Volum fra 0 – 500 m³ 7 000 7 200 

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

 

1 100 

 

1 200 
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 
  

 For inntil 2 punkt 2 250 2 300 

 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 500 500 
6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 

koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 
  

 For inntil 2 punkt 7 500 7 700 

 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 500 500 
 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid   
7 Privat grenseavtale    
 Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr 2 500 2 600 
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  2017 2018 

8 Utstedelse av matrikkelbrev   
 Matrikkelbrev inntil 10 sider 210 210 

 Matrikkelbrev over 10 sider 440 440 
 Satsene blir fastsatt av Statens Kartverk   

9 Timepris   
 For arbeid etter medgått tid så er timesatsen se punkt 1.2 under gebyr for 860 900 
 plan og bygningsloven   
10 Tinglysing / andre kostnader   
 I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og 

eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyr. 
  

 Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av 
relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, 
viderefaktureres til rekvirent. 
 

  

11 Urimelig gebyr   
 Rådmannen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende 

gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de 
kostnader kommunen har hatt.  
 

  

12 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven   
 Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre 

oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. 
Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 
matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen 
kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. 
Inderøy kommune definerer vintertiden til å vare fra 15. oktober til 15. april.  

  

13 Betalingstidspunkt   
 Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på 

rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. 
  

14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken   
 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for 

matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 
  

15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene   
 
 
 
16 

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i 
forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett 
for kommende år. 
Arbeidet med seksjonering 
Arbeidet med seksjonering inkl. registrering av sak, saksbehandling, 
matrikkelføring og tinglysing så faktureres det etter medgått tid med en 
timesats på kr. 900 pr time 

  

 

 

900 
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Gebyr landbruk 

Gjeldende fra 1.1.2018 

 
Behandlingsgebyr for saker etter jordloven og konsesjonsloven er regulert gjennom forskrift fra 
landbruks- og matdepartementet (LMD). Ny forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 3. 
ledd er fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011. LMD har vedtatt ny forskrift 
gjeldende fra 1. januar 2013. Det er vedtatt en høyeste sats for behandling av konsesjonssaker på inntil 
kr 5000. For behandling av delingssamtykke er høyeste tillatte sats på inntil kr 2000. Det gis rom for at 
kommunen kan vedta graderinger av de nye satsene.   

      

    

Gebyrsatser etter jordlov og konsesjonslov 2017 2018 

Fradeling etter jordloven: 1 500 2 000 

Konsesjonsbehandling: 5 000 5 000 
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Egenandeler pleie- og omsorgstjenester  

Gjeldene fra 1.1.2018   

   
2017 2018 

1. Definisjoner   

  G= Folketrygdens grunnbeløp = kr 92 576 fra 01.05.16* reguleres årlig   

  Langtidsopphold er definert som opphold ved institusjon ut over 60 døgn   

  Korttidsopphold er definert som opphold ved institusjon under 60 døgn   

  
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og 
renteinntekt. 

  

  
  

  

2. Langtidsopphold ved institusjon   

  
Maksimalsatser iht. forskrifter gitt av Sosialdep. Vederlaget må ikke overstige de reelle 
oppholdsutgiftene ved institusjonen. 

  

  
  

  

3. Øvrige betalingssatser   

  Korttidsopphold i institusjon, fastsettes i desember 2017* pr. døgn 
       

155      * 

  Korttidsopphold utenfor institusjon pr. døgn 257 265 

  
  

  

4. Hjemmetjenester   

  
Maksimalbeløp pr. måned. 
Abonnementssatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt:   

  inntil 2 G (inntil kr 187.268), fastsettes i desember 2017* pr. mnd. 200 *       

  2-3 G (kr 187.268- kr 298.902) pr. mnd. 1 180 1 210 

  3-4 G (kr 298.902- kr 374.536) pr. mnd. 1 744 1 788 

  4-5 G (kr 374.536- kr 468.170) pr. mnd. 2 411 2 471 

  Over 5 G (over kr 468.170) pr. mnd. 3 078 3 155 

  
  

  

  
Samlet vederlag for tjenester skal ikke overstige kr *** pr mnd. uansett 
tjenesteomfang dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag   

  er under 2G inkl. trygghetsalarm.   

  
 

  

5. Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig   

  Leie for personer med inntekt under 2 G pr. mnd. 200 200 

  Leie for personer med inntekt over 2 G pr. mnd. 300 300 

  Tap av alarmknapp ved tap 1 500 1 500 

  Tap av nøkkel til bolig ved tap 250 257 

  
  

  

6. Aktivitetstilbud     

  ved Hyggestua pr. dag 154 158 

  Go – Kroken inkl., skyss og måltid pr. dag 236 242 

 Maurtuva pr. dag 236 242 

 Maurtuva PensjonistPensjonat pr. døgn 451 463 

  
  

7. Salg av middagsmat   

  Varm mat til pensjonister (utkjørt) pr. porsj. 97 97 



Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 

Side 147 av 157 

   
2017 2018 

  Varm mat til pensjonister (under 2 G) utkjørt pr. porsj. 62 62 

  Varm mat på kafeen pr. porsj. 105 105 

     

8. 
Salg av måltider til omsorgsboligene 

(over 2G)    

  Frokost pr. måltid 33 33 

  Kveldsmat pr. måltid 33 33 

  Middag pr. måltid 90 90 

  Full kost pr. dag 145 145 

  Abonnement alle måltider pr. måned 4150 4150 

  Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris    

  (over 2 G) pr. dag 145 145 

  
  

  

  Frokost (under 2 G) pr. måltid 26 26 

  Kveldsmat (under 2 G) pr. måltid 26 26 

  Middag (under 2 G), utkjørt pr. måltid 62 62 

  Full kost (under 2 G) pr. dag 106 106 

  Abonnement - alle måltider (under 2 G) pr. mnd. 3150 3150 

  Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris    

  (under 2 G) pr. dag 106 106 

  

  

  

9. Korttidsleie for hjelpemidler depositum 123 126 

  

  

  

  

 

  

 10. Ovennevnte tjenester er unntatt fra mva. jf. merverdiavgiftsloven § 3-2.  Dette gjelder også salg av 
mat/vaskeritjenester som er en del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende 
som er på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig. 

      
*Satser vil komme i rundskriv I-1/2018 om endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og 
omsorgstjenester fra Helse og omsorgsdepartementet, desember 2017 
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Husleie kommunale boliger/leiligheter     

Gjeldende fra 1.1.2018 

 

   

TYPE BOLIG MÅNEDLIG 
HUSLEIE 
2017 

MÅNEDLIG 
HUSLEIE 
2018 

Trygdeboliger Røra/Sandvollan. Trygdeleilighet 4 665 4 740 

Trygdeboliger Sakshaug  Trygdeleilighet 5 160 5 243 

  
  

 

Bofellesskap PU-bolig 6 430 6 533 

  
  

 

Klokkarstu 
 

1 410 1 433 

   
 

Omsorgsboliger Meieribk A-leil. og Svingen Omsorgsbolig 6 275 6 375 

Omsorgsboliger Meieribk B-leil. Omsorgsbolig 5 970 6 066 

Omsorgsboliger Næss H101-H211. Omsorgsleilighet 6 765 6 873 

Omsorgsboliger Næss - 1 stk. Avlastn.leilighet 1 155 1 173 

Omsorgsboliger Nessveet 10A-16B Omsorgsbolig 7 155 7 270 

Omsorgsboliger Nessjordet leil 1-4 Omsorgsbolig 6 950 7 061 

Omsorgsboliger Nessjordet leil. 5 Omsorgsbolig 6 500 6 604 

Omsorgsboliger Nessjordet leil. 6 Omsorgsbolig 7 950 8 077 

Omsorgsboliger Nessjordet leil. 9 Omsorgsbolig 7 750 7 874 

    

Omsorgsboliger Inderøyheimen - 2 stk. Omsorgsbolig 6 775 6 883 

Omsorgsboliger Inderøyheimen A101-107 og A201-207 Omsorgsbolig 6 460 6 563 

Omsorgsboliger Inderøyheimen C101-107 Omsorgsbolig 5 860 5 954 

Rødstu Inderøyheimen - 1 stk. Avlastn.leilighet 2 315 2 352 

  
  

 

Årfallvegen 2 a-f – 6 stk. Rekkehus 8 885 9 027 

Årfallvegen 12 Enebolig 7 635 7 757 

Røsetvegen 2 Rekkehus 8 900 90 42 

Vennavolden 2-roms Leilighet  7 500 

Vennavolden 3-roms Leilighet  8 200 

Vennavolden 5-roms Leilighet  10 700 

Buchtrøa 2-roms Leilighet  7 500 

Buchtrøa 4-roms Leilighet  9 500 

Vennavegen Enebolig  11 500 

    

Svingen Leilighet 4 940 5 019 

Venna A, B og C - 3 stk. Enebolig 6 010 6 106 

Kv.bakkan 34 A og B Leilighet 6 890 7 000 

Kv.bakkan 34 C og D Leilighet 4 705 4 780 

Vangen 2. et. Leilighet 7 325 7 442 

Vangen 1. et. nord Leilighet 5 035 5 116 

Vangen 1 et. sør Leilighet 4 595 4 669 

Svean Enebolig 7 635 7 757 
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Bakketun Enebolig 6 065 6 162 

Trygdeboliger Mosvik Leilighet 6 540 6 645 

Omsorgsboliger Mosvik Leilighet 7 865 7 991 

 
Husleie forfaller til betaling den 20. i hver måned. 
 
 

Utleie av kommunale bygg 

Gjeldende fra 1.1.2018 

        

KLASSEROM   2017 2018 

FAST LEIE 
 

  

Klasserom (en gang pr uke) pr. halvår 490 490 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal (en gang pr uke) pr. halvår 595 595 
  

 
  

SPORADISK LEIE    

Klasserom, hel dag pr. gang 145 145 

Klasserom, kveld pr. gang 105 105 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang 290 290 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang 155 155 
  

 
  

VED INNTEKSGIVENDE ARRANGEMENTER    

Klasserom, hel dag pr. gang 215 215 

Klasserom, kveld pr. gang 145 145 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang 400 400 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang 205 205 
  

 
  

VED OVERNATTING    

Klasserom pr. natt 165 165 

      
KOMBINASJONSBYGGET - MOSVIK    

Idrettshallen m/garderober pr. time  105 105 

Idrettshall hel dag  1050 1050 
Garderobe pr. gang  100 100 
    
Svømmehallen - enkeltbillett voksne  25 25 
enkeltbillett barn  15 15 
Kort (13 klipp) voksne - 30 % rabatt  228 228 
Kort (26 klipp) voksne – 40 % rabatt  390 390 
Kort (13klipp) barn – 30 % rabatt  137 137 

Kort (26 klipp) barn - 40 % rabatt  234 234 
Svømmehallen m/garderober pr. time  175 175 

 
Lag/foreninger med medlemmer/utøvere under 20 år leier gratis. 
  
RENHOLD VED LEIE AV KOMMUNALE BYGG 

 
Ekstra renhold blir belastet leietaker i tillegg til leien hvis ikke leietaker selv besørger renholdet. 
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Er renholdet mangelfullt utført blir det utbedret av kommunen og regning for dette blir sendt i lag med 
regning for leien. 
 
Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens § 3-11. 
 
 

Gebyr til dekning av faktiske utgifter ifm søknader om tillatelse til handel med 

fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn  

Gjeldende satser fra 1.1.2018 

        

    2017 2018 

1.  Behandling av søknader der all dokumentasjon legges frem i forbindelse med første 
søknad 

  
1100 

  
1100 

      

2. Behandling av søknader med mangelfull dokumentasjon. 1500 1500 

      

3.  Førstegangstilsyn.  800 800 

 Dette gebyret skal dekke kostnader med førstegangskontroll av salgslokalet for 
fyrverkerisalg, samt en gangs kontroll i forbindelse med ordinært utsalg.   

      

4. Behandling av egenmelding.  500 500 

 Der hvor det gis en flerårig tillatelse salg av fyrverkeri, må tillatelsesinnehaver 
gjennom egenmelding, årlig dokumentere 
at utsalgssted og ansvarlig personell er i samsvar med gitt tillatelse (gjeldende 
forskrift)   

      

5. Kontroller utover førstegangskontroll 500 500 

   Dette kan være kontroller pga. mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke 
er i samsvar med gjeldende forskrift. Dette omfatter også kontroller av utsalgssted 
der hvor tillatelsesinnehaver har sendt inn egenmelding til utstedelsesmyndighet. 

 
  

 

      

6. 

 

Tillatelser til omsetning av fyrverkeri vil ikke bli utstedt før behandling av søknader, 
egenmeldinger og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndighet. 

  
  

 

      

7. Disse gebyr er unntatt fra mva. iht. merverdiavgiftslovens § 3-9     

      

8.  Disse gebyr er fastsatt med hjemmel i § 28 i Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. 
Juni 2002 og § 9-2 i Forskrift av 26. Juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig 
stoff.   
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Kopiering, behandlings- og purregebyr     

Gjeldende satser fra 1.1.2018  

 
KOPIERING     

    2017 2018 

Pr. side hvite ark A-4 kr 5 5 

Pr. side fargede ark A-4 kr 5 5 

Pr. side hvite ark A-3 kr 6 6 

Pr. side fargede ark A-3 kr 6 6 

Pr. fargeside A-4 kr 6 6 

Pr. fargeside A-3 kr 14 14 

Attesterte kopier flere enn 10 stk. kr 55 55 

Bruk av fax, pr. eksp. kr 6 6 

    

Priser er inkl. mva.   

 
BEHANDLINGS- OG PURREGEBYR            

    2017 2018 

Rettsgebyr=R er for tiden kr 860,- (jf. Lov om rettsgebyr) 
 
Det tas forbehold om endringer pr. 01.01.18 – fastsettes ikke av kommunen  

 

 
Inkassosats=I er for tiden kr 650,- 
Det tas forbehold om endringer pr. 01.01.18 – fastsettes ikke av kommunen 

 
 

 
  Behandlingsgebyr ambulerende skjenkebevilling og skjenking 

ved en bestemt anledning, jfr. forskrift nr. 538 av 08.06.05, § 6-2  kr 350 * 
Gebyr kunnskapsprøve alkoholloven, jf. forskrift nr. 538 av 
08.06.05, § 5-6 kr 400 * 

Gebyr prøve serveringsbevilling, jf. forskr. nr. 46 av 18.01.00, § 7 kr 400 * 

    

Det er ikke mva. på disse gebyr     

* Makssats i forskrift  - ikke fastsatt pr dato.    

Avtale mellom Inderøy kommune og Inderøy kirkelige fellesråd 

Kommunens tjenester til kirken/kirkelig fellesråd fastsettes til følgende beløp i 2018: 

 

  2017 2018 

Regnskap – økonomi (ikke inkl. revisjon)  kr 97 700 100 200 

Renter og avdrag på lån til kirker og gravplasser kr 0  

Transport minigraver  kr  17 100 17 500 

Bistand ved oppmålingsarbeid kirkegårder  jf. gebyrregulativ 

Kopiering   jf. gebyrregulativ 

Snørydding og strøing av parkeringsarealene ved kirkene   bekostes av kommunen 
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Vedlegg 2 Tilskudd kultur – spesifikasjon av tilskudd og overføringer 

Funksjon   
Fordeling 
tilskudd  
2014 

Fordeling 
tilskudd 
 2015 

Fordeling 
tilskudd 
2016 

Fordeling 
tilskudd 
2017 

Fordeling 
tilskudd 2018 

Kommentarer 

2310 Tilskudd E@ 300 000 300 000 300 000 325 000 325 000   

2310 Tilskudd Barn og ungdom 56 000 56 000 71 000 71 000 71 000   

 SUM Aktivitetstilbud for barn og unge 356 000 356 000 371 000 396 000 396 000   

2330 Tilskudd folkehelsetiltak   52 000 52 000 52 000   

SUM  Annet forebyggende helsearbeid 0 0 52 000 52 000 52 000   

2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemm 400 000 398 000 398 000 455 000 460 000 Tilskudd frivillighetssentraler 

2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemm   575 000 629 000 Tilskudd frivillighetssentraler  

 SUM Aktivisering eldre og funksjonshemmede  400 000 398 000 398 000 1 030 000 1 089 000   

3750 Tilskudd Inderøy Museums- og hist.lag 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Mosviktun 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Bygdebok 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0   

3750 Jekta Pauline 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000   

 SUM Museer  1 124 000 1 124 000 1 124 000 124 000 124 000   

3770 Tilskudd musikkkorg og Flyndre 35 000 35 000 133 000 160 000 125 000   

3770 Tilskudd større arrangement (Soddjazz) 50 000 35 000 60 000 60 000 60 000 Større arrangement 

3770 Tilskudd SNK (Nils Aas Kunstverksted) 235 000 261 000 250 000 480 000 480 000   

3770 Tilskudd Dans i Nord-Trøndelag  170 000 170 000 170 000   

3770 Musikk i Nord-Trøndelag   150 000 50 000 0   

 SUM Kunstformidling  320 000 331 000 763 000 920 000 835 000   

3800 Tilskudd strøm skipark     25 000 25 000   
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3800 Tilskudd idrett 138 000 138 000 140 000 140 000 130 000   

        

 SUM Idrett og tilskuud andres idrettsanlegg  138 000 138 000 140 000 165 000 155 000   

3850 Aktivitetstilskudd Barn og Unge 110 000 110 000 80 000 80 000 80 000   

3850 Aktivitetstilskudd 68 000 68 000 145 000 60 000 60 000   

3850 Tilskudd samfunnshus 22 000 22 000 22 000 0 0   

3850 Tilskudd andre org 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000   

3850 Tilskudd Inderøy kulturhus 515 000 500 000 500 000 500 000 500 000   

3850 Tilskudd Sandvollan samfunnshus 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000   

3850 Tilskudd større arrangement 660 000 465 000 450 000 395 000 440 000 
se spesifikasjon større 
arrangement 

3850 Tilskudd Røra samfunnshus 250 000 200 000 150 000 120 000 120 000   

3850 Tilskudd anlegg/kulturbygg  80 000 80 000 80 000 80 000 80 000   

3850 Inderøysommer     40 000 0 Jf. større arrangement 

 SUM Andre kulturaktiviteter  1 750 000 1 490 000 1 472 000 1 320 000 1 325 000   

  Samlet tilskudd - kultur 4 088 000 3 837 000 4 320 000 4 007 000 3 976 000   

3900 Den norske kirke  4 764 000 4 764 000 4 764 000 5 114 000 5 189 000   

3920 Andre religiøse formål 120 000 120 000 170 000 171 000 171 000   

  Sum tilskudd kirke og religiøse formål 4 909 000 4 884 000 4 934 000 5 234 000 5 234 000   
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Spesifikasjon større arrangement 2018 

Arrangement Søker 
Søknads- 
sum 

Tildelt  
2015 

Tildelt  
2016 

Tildelt  
2017 

Forslag til 
 tildeling 2018 

Kommentarer 

Midtnorsk kunstfestival MNK Sund Folkehøgskole 80 000 60 000 60 000 20 000 20 000   

Inderøysommer IVGS 40 000     40 000 40 000   

Soddjazz Soddjazz 85 000 65 000 65 000 60 000 60 000   

Inderøyfest Inderøyfest SA 350 000 250 000 250 000 195 000 195 000   

Kortreist Dansefestival Dans i NT 50 000 40 000 40 000 35 000 35 000   

Kunst i festival/Festivalutst Sund Folkehøgskole 30 000 15 000 15 000 10 000 10 000   

Orgelinnvilelse Inderøy kirk.fellesråd/musikk i kirkene 200 000       30 000   

Ingen manns land (teater) Inderøy museums- og historielag 100 000       60 000   

Konferanse: bærekraftens tidsalder Sund Folkehøgskole 40 000       0   

Sundfestivalen Sund Folkehøgskole 100 000       30 000   

Sommerutstilling Saga Senter 40 000       10 000   

Røra fightcamp Røra Taekwondo klubb 40 000       10 000   

 SUM   1 155 000 430 000 430 000 360 000 500 000   



 

Vedlegg 3 Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift 

 
Beløp i 1000 
 

 Regnskap Oppr. 
bud. 

Økonomiplan 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Driftsinntekter       
Brukerbetalinger -23 314 -26 294 -25 654 -25 654 -25 654 -25 654 
Andre salgs- og leieinntekter -42 307 -45 917 -46 899 -46 899 -46 899 -46 899 
Overføringer med krav til motytelse -78 435 -55 194 -55 046 -54 751 -54 601 -54 601 
Rammetilskudd -230 405 -236 268 -246 727 -248 966 -251 263 -250 911 
Andre statlige overføringer -24 681 -20 416 -17 392 -19 392 -19 392 -19 392 
Andre overføringer -51 0 0 0 0 0 
Inntekts- og formuesskatt -148 070 -148 350 -149 134 -149 134 -149 134 -149 134 
Eiendomsskatt -3 360 -3 245 -16 534 -22 846 -29 157 -28 904 
Andre direkte og indirekte skatter -1 049 -1 150 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 

Sum driftsinntekter -551 673 -536 834 -558 436 -568 692 -577 150 -576 545 

       
Driftsutgifter       
Lønnsutgifter 276 994 263 840 268 539 266 884 267 045 261 988 
Sosiale utgifter 66 630 65 796 71 137 73 623 76 003 78 773 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 

74 160 76 862 75 769 75 909 75 934 75 984 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

63 817 64 155 65 630 65 894 65 894 65 894 

Overføringer 34 965 38 508 40 691 39 741 39 741 39 741 
Avskrivninger 28 280 21 745 21 745 21 745 21 745 21 745 
Fordelte utgifter -1 025 413 413 413 413 413 

Sum driftsutgifter 543 820 531 319 543 923 544 208 546 774 544 537 

       

Brutto driftsresultat -7 853 -5 515 -14 512 -24 483 -30 376 -32 008 

       
Finansinntekter       
Renteinntekter og utbytte -3 803 -3 683 -2 847 -2 847 -2 847 -2 847 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån -9 -30 5 5 5 5 

Sum finansinntekter -3 811 -3 713 -2 842 -2 842 -2 842 -2 842 

       
Finansutgifter       
Renteutgifter og låneomkostninger 12 797 19 687 14 820 14 956 14 646 16 957 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 21 500 29 851 30 625 33 904 34 674 37 974 
Utlån 22 30 -40 -40 -40 -40 

Sum finansutgifter 34 319 49 568 45 405 48 820 49 280 54 891 

       

Resultat eksterne finanstransaksjoner 30 507 45 855 42 563 45 978 46 438 52 049 

       
Motpost avskrivninger       
Motpost avskrivninger  -28 280 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 

Sum avskrivninger -28 280 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 

       

Netto driftsresultat  -5 625 17 163 4 874 -1 682 -7 115 -3 136 

       
Bruk av avsetninger       
Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

-10 915 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -8 453 -15 124 -9 070 -3 100 -2 100 -1 100 
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Bruk av bundne driftsfond -3 768 -2 041 -2 041 -2 041 -2 041 -2 041 

Sum bruk av avsetninger -23 136 -17 165 -11 111 -5 141 -4 141 -3 141 

       
Avsetninger       
Overført til investering 2 457 0 0 0 0 0 
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk 

0 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 16 112 0 6 237 6 823 11 255 6 276 
Avsatt til bundne driftsfond 2 774 0 0 0 0 0 

Sum avsetninger 21 343 0 6 237 6 823 11 255 6 276 

       

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -7 418 -2 0 0 0 0 
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Vedlegg 4 Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering 

 
Beløp i 1000 
 

 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Investeringsinntekter       
Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 541 -2 000 0 0 0 -15 000 
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse -958 0 -2 500 0 0 -75 480 
Kompensasjon for merverdiavgift -13 480 -8 339 -7 450 -3 896 -3 482 -57 312 
Statlige overføringer -6 250 0 0 0 0 0 
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 

Sum inntekter -22 230 -10 339 -9 950 -3 896 -3 482 -147 792 

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

82 524 29 355 36 220 16 739 16 660 286 312 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

176 2 250 375 250 250 250 

Overføringer 13 496 160 350 190 500 250 
Renteutgifter og omkostninger 2 457 0 0 0 0 0 
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

Sum utgifter 98 652 31 765 36 945 17 179 17 410 286 812 

       
Finanstransaksjoner       
Avdrag på lån 5 121 0 0 0 0 0 
Utlån 5 913 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
Kjøp av aksjer og andeler 2 446 1 589 1 690 1 690 1 690 1 690 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til ubundne investeringsfond 1 172 2 000 0 0 0 0 
Avsatt til bundne investeringsfond 1 642 0 0 0 0 0 

Sum finanstransaksjoner 16 295 7 589 5 690 5 690 5 690 5 690 

       

Finansieringsbehov  92 718 29 015 32 685 18 973 19 618 144 710 

       
Finansiering       
Bruk av lån -76 264 -27 426 -30 995 -17 283 -17 928 -143 020 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån -3 350 0 0 0 0 0 
Overført fra driftsbudsjettet -2 457 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond -6 266 0 0 0 0 0 
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond 0 -1 589 -1 690 -1 690 -1 690 -1 690 
Bruk av bundne investeringsfond -4 381 0 0 0 0 0 

Sum finansiering -92 718 -29 015 -32 685 -18 973 -19 618 -144 710 

       

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

 


