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Årsregnskap – foreløpige prognoser 

Rådmannen orienterer i denne rapporten om prognose for årsresultat for 2018.  

Regnskap for 2018 skal avlegges innen 15.2.19. Dette innebærer at det pr dato pågår 

årsoppgjørsarbeid som blant annet innebærer anordning mellom år, avstemminger og 

kvalitetssikring. Rådmannens prognose for årsresultat vil derfor være et anslag som er beheftet med 

usikkerhet. Foreløpig prognose for årsresultat presenteres dermed med forbehold om endringer. 

Rådmannens prognose for regnskapsresultat for 2018 indikerer et mindreforbruk i størrelsesorden 

6 til 9 millioner kroner. I dette ligger at netto bruk av disposisjonsfond på 2,7 millioner kroner 

regnskapsføres som budsjettert, i tråd regnskapsregler uavhengig av behov.  

Anslått mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere pensjonsutgifter på anslagsvis 6 millioner kroner,  

samt frie inntekter på anslagsvis 2,5 millioner kroner. Driften for virksomhetene samlet sett forventes 

å være i i henhold til budsjett. Forannevnte forhold kommenteres nærmere i det etterfølgende: 

 

Frie inntekter 

I andre tertial rapporterte rådmannen om risiko for svikt i skatteinntekter og rammetilskudd på om 

lag 2,2 mill. kroner.  Rådmannens prognoser baserer seg på vurderinger fra KS sin prognosemodell. 

 

De siste prognosene fra KS har vist at skatteinntektene likevel ble bedre enn tidligere anslått. Siste 

prognose viser merinntekt på omlag 2,6 mill. kroner bedre enn budsjett. 

Det presiseres at dette må betraktes som én-gangs inntekter som man ikke kan ta høyde for i 

budsjett for 2019.  

 

Lønnsoppgjør og pensjonskostnader 

Budsjetterte utgifter til lønnsoppgjør 2018 og økning i pensjonsutgifter iht prognoser fra aktuar, 

totalt 10 mill kroner, er budsjettert på fellesområdet. 

 

Lønnsoppgjøret for 2018 er beregnet til vel 3 mill. kroner lavere enn avsatt. 

I 2018  vil regnskapet bli belastet med variabel lønn på omlag 3 mill. kroner som gjelder desember 

2018, men som utbetales og regnskapsføres i januar 2019. Denne anordningen er en endring i 

forhold til regnskapsføring tidligere år.  Forholdet som er tatt opp av revisor og er i hehold til god 

kommunal regnskapsskikk.  

Regnskapet for 2018 vil dermed belastes med 13 måneders lønn. Anordningen kan finansieres av 

ikke- disponerte budsjettmidler til lønnsoppgjøret, og vil ikke medføre merforbruk. Det vil imidlertid 

påvirke det totale regnskapsmessige resultatet fra 2018. I rådmannens prognose for årsresultat er 

det tatt høyde for dette. 

 

Pensjonsutgifter ser ut til å bli om lag 6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Nærmere analyse av 

pensjon og premieavvik vil rådmannen komme tilbake til i årsbretningen. 

Virksomhetene vurderes å være i balanse samlet sett: 

Rådmannen forventer at regnskap for Politikk, Sentraladministrasjon, Kultur og Næring avlegges i 

henhold til budsjett.  

 

Oppvekstsektoren ligger an til et merforbruk i størrelsesorden 2-2,5 mill. kroner. Merforbruket er 

knyttet til oppvekst felles, Sakshaug skole, Utøy, Lyngstad og Sandvollan skole og barnehage. 

Merforbruket ved fellesområdet skyldes i det vesentligtse utgifter til fosterhjemsplasserte barn samt 



avsetning av prosjektmidler til Dekom som skulle vært avsatt i 2017. For skole og barnehager med 

merforbruk  i hovedsak knyttet til merforbruk av lønn.  

 

For virksomhetsområde helse, omsorg og sosial anlås en mindreforbruk på om lag 2,3 millioner 

kroner. Dette er knyttet til mindreforbruk til ressurskrevende brukere på 2,5 millioner korner og et 

merforbruk innen helse, rehabiltering og barnevern på om lag 140 000 kroner.  

 

Prognoser for saldering av regnskap for flyktningetjenesten viser et merforbruk på 3,6 millioner 

kroner som finansieres med bruk av flyktningefond. Merforbruker skyldes i hovedsak merutgifter ved 

introduksjonsordnigen. Det oppstod forsinkelser i overføring av 25 personer til NAV fra august. 

Forsinkelsen medførte at de fleste fikk livsopphold, til husleie, mat og strøm tom desember måned. 

Samarbeidsavtalen med NAV skal evalueres nå, slik at man framover får en bedre avklaring om 

oppgave- og ansvarsfordeling.  

 

Prognose for kommunalteknikk angir et forventet mindreforbruk på om lag 2,5 mill kroner. 

Netto driftsresultat 

Det er i 2018 budsjettert med et negativt netto driftsresultat på kr 5,4 mill kroner.  

 

Rådmannens prognoser for mindreforbruk for 2018 indikerer at regnskapet kan avsluttes med et 

netto driftsresultat anslagsvis i størrelsesorden -1 mill kroner til 1 mill. kroner. Netto driftsresultat vil 

utgjøre anslagsvis -0,2 % til +0,2 % av forventede brutto driftsinntekter. Mål for dette forholdstallet 

er 2 %. 

 

Forklaring til tabell 

Prognose for driften i 2018 presenteres i etterfølgende tabell Driftsregnskap. Tabellen omfatter frie 

inntekter, finansutgifter og avsetninger og bruk av avsetninger (regnskapsskjema 1A) samt drift av 

virskomhetene (regnskapsskjema 1B).  Tabellen viser regnskap pr 21. januar, revidert årsbudsjett, 

opprinnelig årsbudsjett, regnskap 2017, prognose for 2018, forbruk i % og prognose for avvik for 

året.  

  



 
Tabell : Driftregnskap 2018  

 

 

 

 

Sykefravær for 2018 – vi nådde målsettingen på 7 % 

Inderøy kommune har hatt en positiv utvikling i samlet sykefravær for 2018 og vi nådde vår 

målsetting. Samlet for organisasjonen ble det et sykefravær på 7,1 % (legemeldt/egenmeldt), og det 

er en vesentlig nedgang sett i forhold til 9,1 % i 2017 og 8,6 % i 2016.  

I 2017/2018 har rådmannen initiert et forsterket samarbeid med NAV Arbeidslivsentret og 

bedriftshelsetjenesten. Av større prosjekter vil rådmannen nevne Inderøy ungdomsskole og 

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2018

Opprinnelig 

budsjett 

2018

Regnskap

2017

Prognose

2018

Prognose 

forbruk %

Avvik 

2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -157 899 -149 134 -149 134 -152 816 -157 169 105,4 % 8 035

Ordinært rammetilskudd -242 226 -247 044 -247 044 -238 073 -241 701 97,8 % -5 343

Skatt på eiendom -15 584 -16 109 -16 109 -3 364 -15 584 96,7 % -524

Andre direkte eller indirekte skatter -389 -1 050 -1 050 -1 101 -1 119 106,6 % 69

Andre generelle statstilskudd -2 138 -2 392 -2 392 -2 433 -2 138 89,4 % -254

Sum frie disponible inntekter -418 236 -415 729 -415 729 -397 788 -417 711 100,5 % 1 983

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -2 654 -3 397 -3 397 -3 607 -2 654 78,1 % -743

Renteutgifter, prov. og andre finansutg. 14 630 14 782 14 782 14 367 14 630 99,0 % 152

Avdrag på lån 31 621 30 200 30 200 31 959 30 200 100,0 % 0

Netto finansinntekter/-utgifter 43 597 41 585 41 585 42 719 42 176 101,4 % -591

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidl. års regnsk.merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 6 956 12 464 3 487 7 418 12 464 100,0 % 0

Til bundne avsetninger 0 0 0 0 525 -525

Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk -7 656 -7 656 0 -7 418 -7 656 100,0 % 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 -11 116 -5 770 -13 774 -11 116 100,0 % 0

Netto avsetninger -700 -2 708 -2 283 -13 774 -5 783 213,5 % 3 075

FORDELING

Overført ti l  investeringsregnskapet 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -375 339 -376 852 -376 427 -368 843 -381 318 101,2 % 4 467

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 363 924 376 852 376 427 361 187 372 202 98,8 % 4 650

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -11 415 0 0 -7 656 -9 117 9 117

Fordeling på virksomhetsområde

Politisk virksomhet 3 612 3 687 3 787 3 826 3 687 100,0 % 0

Fellesadministrasjon, næring og miljø 24 041 29 368 31 306 26 117 29 368 100,0 % 0

Oppvekst 131 034 131 638 128 647 130 182 134 338 102,1 % -2 700

Helse, omsorg og sosial 156 896 149 173 147 327 148 095 150 373 100,8 % -1 200

Kultur og fritid 16 055 16 937 15 954 16 443 16 937 100,0 % 0

Eiendom og kommunalteknikk 31 242 34 926 33 545 35 170 32 376 92,7 % 2 550

Vann og avløp 5 323 0 0 164 0 100,0 % 0

Næring 5 839 4 953 4 945 5 140 4 953 100,0 % 0

Inntrøndelag Regnskap og Lønn -14 0 0 0 0 0

Fellesområde diverse -169 10 670 15 416 1 363 4 670 43,8 % 6 000

Avskrivninger -9 935 -4 500 -4 500 -4 620 -4 500 100,0 % 0

Sum fordelt 363 924 376 852 376 427 361 881 372 202 98,8 % 4 650

Driftsregnskapet 2018 



Hjemmetjenesten. Begge tjenestene har i 2018 et sykefravær som er lavere enn vår målsetting på 7 

%.  Rådmannen registrer også at flere store arbeidsplasser har et lavt sykefravær, eks. 

Kommunalteknikk og Sakshaug barnehage.   

Det forsterka arbeidet vil fortsette i 2019 med rekruttering til ny oppretta fast stilling innenfor 
personal. En stilling som skal bistå ledere, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide målrettet og 
resultatorientert for å utvikle et godt arbeidsmiljø som fremmer nærvær. Stillingen er nå lyst ledig. 
 
Rådmannen har i tillegg sendt inn to søknader til KS om støtte til vårt hovedprosjekt for sykefravær 
som har følgende hovedfaser: Analyse av sykefravær - perioden fra etablering av ny kommune i 2012 
til 2018, Lederutviklingsprogram – med utgangspunkt i kommunens visjon: Best – i lag!, 
Medarbeiderskap –felles forståelse for rolle og ansvar. Grunnlaget for søknaden er mandat gitt av 
Administrasjonsutvalget i mars 2018. Rådmannen forventer en tilbakemelding fra KS i mars -19.  
 

 
 
  
 

Status byggeprosess omsorgsbygg Mosvik 

Det nye omsorgsbygget i Mosvik gjennomføres som en totalentreprise etter en samspillmodell. 
Etter å ha gjennomført en offentlig anbudskonkurranse for prekvalifisering, vil 5 totalentreprenører 
(tilbydere) bli utvalgt til å delta i en pris- og designkonkurranse.  De utvalgte tilbydere skal levere inn 
et tilbud til kommunen 19.03.19. 
 
Tilbydere skal ved utarbeidelse av sine tilbud vurdere om det er formålstjenlig å benytte deler av 
dagens bygningsmasse i det nye bygget. 
 
Etter presentasjonsrunder og evalueringer av innkomne tilbud, samt forhandlinger med alle 
tilbydere, velges en tilbyder til å delta i en samspillprosess med byggherren.  



 
I denne fasen prioriteres god medvirkning fra prosjektets styringsgruppe, brukere, tillitsvalgt, 
verneombud og referanse-grupper. Samspillprosessen, som gjennomføres fra mai og fram til 
sommerferien, skal lede til et forprosjekt. Forprosjektet forelegges Eldres råd for gjennomsyn og 
uttalelse før oppstart av byggeprosjektet. 
 

Under forutsetning av at prosjektet kan realiseres innenfor gitte rammer, inngås en 

totalentreprisekontrakt med valgt tilbyder. 

 

Planlagt oppstart av byggeprosjektet med riverarbeid er medio august 2019. Ferdigstillelse av 

prosjektet er satt til medio september 2020. 

 
Nytt omsorgsbygg skal inneholde 24 plasser, en økning på 4 plasser fra dagens kapasitet. De 24 
plassene er delt inn i 3 avdelinger hvor hver avdeling har 8 plasser.  
1 av de 3 avdelingene vil bli utformet med tanke på demensomsorg.  
Hver enkel avdeling skal ha felles areal med stue, spiseplass og postkjøkken. 
 
Postkjøkkenene skal utformes for deltagelse og sosialt samvær. Løsningen skal være slik at 
beboeren blir deltagende i kjente hverdagslige husholdningsaktiviteter, uten nødvendigvis å 
oppholde seg på kjøkkenet. Matlukt og aktivitet på kjøkkenet vil bidra til å definere døgnrytmen, 
og varsler sansene om endringer.  
 
Demenshagen i Mosvik skal tilstrebes å bevares. Hvor mye av dagens hage som kan bevares er 
avhengig av prosjektets utforming. Når prosjektet er ferdigstilt skal det være uteareal som er 
tilrettelagt for demente i Mosvik. 
 
Det er et klart mål at det nye omsorgsbygget skal fremstå som inviterende og attraktivt. Her skal 
besøkende føle seg velkomne og ansatte skal være stolte av et flott og velfungerende arbeidssted. 
Beboerne skal oppleve å ha et verdig liv her.  
Fellesareal i det nye omsorgsbygget skal være tilrettelagt slik at de kan benyttes av andre mer 
utadrettede funksjoner å bidra til et bredere tilfang av brukere. 
 
Omsorgsbygget i Mosvik skal ha bemanning hele døgnet. Det betyr at det er personell tilstede dag, 
kveld og natt. 
 
 

Vedtak om tidligere flytting fra Mosvik sykehjem 

Vedtaket ble vedtatt desember 2018 ifbm budsjettbehandlingen. 

I forarbeidet ble det utarbeidet en plan for hvordan sektoren skulle følge opp flytteprosessen. 

 

Bakgrunn for drøftingsmøter mm: 

Den 19.10.18, ble det avholdt et arbeidsmøte med mål om å utarbeide en plan og tiltak knyttet til 

flytting av pasienter og ansatte når det skal startes bygging i Mosvik. Planen skulle sikre gode 

løsninger for pasienter og ansatte ved flyttining. Ansatte og deres representanter skal involveres, 

pårørende inviteres til møte, pasienter snakkes med osv osv. 

I møtet ble det utarbeidet en foreløpig tidsplan/kommunikasjonsplan: 

 Internmøte fredag 19.10   - gjennomført som planlagt 

 Drøftingsmøte HTV - mandag 22.10  - gjennomført som planlagt 

 Informasjon til fylkesmannen – Per Arne  - gjennomført som planlagt 

 Informasjon pårørendefor – Per Arne  - gjennomført 15 desember 



 Personalmøte Mosvik – 22.10   - gjennomført 

 Dialog møte med hver ansatt i Mosvik   – oppstart 1 nov. Det er gjennomført 
dialogmøte med alle ansatte 

 Informasjon i Inderøyningen     - forsinket – artikkel 28 januar  

 Personalmøte Inderøyheimen   - gjennomført 

 Mellomfase nov 2018 – medio januar 2019  - her er det gjennomført ulike drøftingsmøter 

 Flytting gjennomført januar 2019.  - gjennomført. 
 

Mandag 21. januar flyttet alle pasienter og ansatte ved Mosvik sykeheim inn på Inderøyheimen. 

Dette skal være en midlertidig løsning i påvente av nytt omsorgsbygg i Mosvik, noe man antar vil ta 2 

år. Planlagt ferdigstillelse av nytt omsorgsbygg er høst 2020. 

I planleggingsarbeidet med flyttingen har man vært opptatt av å informere og inkludere beboere, 

pårørende og ansatte til enhver tid.  Dialogen med pårørende har opplevdes som god og vi vil takke 

for de bidrag pårørende har gitt oss.  

 

Alle beboere vil få det samme gode tjenestetilbudet ved Inderøyheimen som de har hatt ved Mosvik 

sykeheim. Det tilstrebes at flytting ikke skal gi noen negative konsekvenser. 

En av oppgavene i flyttingen er å ta vare på alle gjenstander som skal gjenbrukes i det nye 

omsorgsbygget i Mosvik. Det er mange gjenstander som skal gjenbrukes, derav ulike malerier og 

prydgjenstander som Mosvik sykehjem har fått i gave. Det er foretatt en kartlegging av alle 

gjenstander med beskrivelse av hvor de lagres.  

 

For ansatte har flyttingen medført noen endringer og endrede arbeidsoppgaver. Til tross for dette, 

har det vært positiv stemning da man ser nødvendigheten av et nytt omsorgsbygg i Mosvik slik at 

man sikrer gode helsetjenester i fremtiden. Selve flyttingen ble planlagt og organisert med god hjelp 

av flere etater; blant andre ansatte, pårørende og Flyndra.  Elever fra Inderøy videregående skole har 

også bidratt med hjelp med å ivareta beboerne på selve flyttedagen.  

Elever og studenter var sammen med ansatte tilstede både ved Inderøyheimen og Mosvik sykeheim 

på flyttedagen og bidro med å steke vafler, koke kaffe, lese og andre aktiviteter sammen med 

beboerne.  

 

 

Status omstilling i innvandrertjenesten 

Nedbemanning av Innvandrertjenesten status 24. januar. Arbeidet er gjennomført med utgangspunkt 

i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. 

Ansatt har medvirket ved å gi innspill på antall stillinger ut fra oppgavene. Dette er i sin helhet 

imøtekommet fra administrasjon. Det blir 3 årsverk til undervisning i norsk og samfunnsfag. 3,3 

årsverk på introduksjon og 0,5 årsverk til ledelse av tjenesten. Det er gjennomført 5 drøftingsmøter 

med tillitsvalgt. Det er enighet om kriteriene for utvelgelse av ansatte som overtallige. Arbeidet 

framover i februar og mars er lagt opp med individuelle samtaler med sikte på å finne annet arbeid.  

 

Omprioritering av spillemidler (se vedlagt notat) 

 


