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Forord 

Årsrapport for Inderøy kommune for 2017 er inndelt i to deler:  
Del 1 – årsberetning i henhold til kommunelovens bestemmelser.  Årsberetningen skal avlegges 
innen 31. mars og skal behandles av kommunestyret samtidig med årsregnskapet. 
 
Del 2 – beskrivelse av resultater og måloppnåelse på virksomhetsområdene. Denne beskrivelsen 
bygger på enhetens virksomhetsplaner jf. vedlegg 4 til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2021. 
 

Del 1 Årsberetning 

1. Innledning årsberetning 

Årsberetningen gir en beskrivelse av årets økonomisk resultat, og omtaler spesielt de faktorer som 
bidrar til avvik fra vedtatt budsjett. Rapporten gir videre en beskrivelse av kommunens økonomisk 
stilling og utvikling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 
og er ment å være utfyllende når det gjelder informasjon i regnskapsdokument og noter.  
 
Kommunens regnskap som består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse, samt noter, 
viser følgende resultater og nøkkeltall for 2017: 

 Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,6 mill. kroner. Dette 
skyldes i hovedsak frie skatteinntekter, samt renteutgifter som er lavere enn budsjettert. 
 

 Netto driftsresultat er negativt på kr 2,4 mill. kroner. Dette er bedre enn budsjettert da det 
er budsjettert med negativt netto driftsresultat på 15,8 mill. kroner. Det er ikke et 
bærekraftig resultat og vesentlig dårligere enn kommunens langsiktige målsetting om et 
netto driftsresultat som utgjør 2 % av driftsinntektene. 
 

 Driften av virksomhetene viser et merforbruk på 866 000 kroner. Dette er bedre enn anslått i 
driftsrapport pr oktober, men mål om balanse i driften er dermed ikke nådd. Merforbruket 
kan i hovedsak forklares med merforbruk innen virksomhetsområde helse - noe som i 
hovedsak skyldes avvik i driften av flyktningetjenesten. Virksomhetsområde administrasjon 
har mindreforbruk, mens oppvekst, kommunalteknikk og næring har merforbruk. 
 

 Investeringsregnskapet er avsluttet med bruk av lånemidler på 24,9 mill. kroner. 
Investeringsnivået på kr 40,1 mill.  kroner, er langt lavere enn revidert budsjett på 95,6 mill. 
kroner. I opprinnelig budsjett ligger nye investeringer på 31,8 mill. kroner. I tillegg er det 
videreført (rebudsjettert) betydelige investeringer som ikke ble sluttført i 2016. Det har ikke 
vært behov for å ta opp lån i 2017. 
 
Kommunens langsiktige lånegjeld pr 31.12, er på 683 mill. kroner. Dette gir en gjeldsgrad på 
99 %. Gjeldsgraden er høyere enn målsettingene om en gjeldsgrad på nivå med kostragruppe 
11. Den er i 2017 på 86 %.  
 

 Disposisjonsfondet er redusert i løpet av året og utgjør 32,8 mill. kroner pr 31.12.17. Dette 
tilsvarer 5,7 % av driftsinntektene - noe som er lavere enn kommunens målsetting på 7-10 %. 
 

 Finansforvaltningen er, etter rådmannens vurdering, gjennomført innen gitte retningslinjer. 
Inderøy kommune praktiserer en forsiktig plasseringspolitikk med tidsinnskudd i bank som 
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eneste aktive instrument. Kommunen har en betydelig gjeldsportefølje, og kommunen har, i 
henhold til vedtatt strategi, en rentesikring opp mot 40 %. Deler av låneporteføljen er knyttet 
kompensasjonsordninger via selvkosttjenester for vann og avløp eller investeringstilskudd i 
Husbanken. Videre er det inngått rentesikringsavtaler eller fastrentelån. Dette gir en 
rentesikret portefølje på i overkant av 50 %. 
 

Årsberetningen omtaler videre arbeidet med å sikre betryggende kontroll, samt arbeidsgiverpolitikk 
presentert med utvikling av likestilling, arbeidet med etisk standard og nærværsarbeid. I 2017 er 
nærværet på 90,7 % tilsvarende et sykefravær på 9,3 %. Det er i 2018 vedtatt oppstart av et 
sykefraværsprosjekt. 
 

2. Driftsresultat 2017 og forklaring på avvik fra budsjett 

2.1 Årets mindreforbruk 

Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig overskudd på kr 7,6 mill. kroner.  

Resultatet fremkommer som summen av negativt netto driftsresultat på 2,4 mill. kroner, og netto 
bruk av disposisjonsfond på 13,7 mill. kroner, samt netto avsetning til bundne fond på 3,6 mill. 
kroner. 

Regnskapsresultatet skyldes i hovedsak frie inntekter der skatteinntekter ble 6,7 mill. kroner bedre 
enn budsjettert, samt lavere renteutgifter. Årets resultat er dermed et resultat av eksterne faktorer.  
Drift av virksomhetene har gitt et merforbruk på 0,8 mill. kroner. 

2.2 Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunens budsjett og 
regnskap.  Netto driftsresultat er differansen mellom totale driftsinntekter og driftsutgifter inkludert 
renter og avdrag. Dette er et utrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og 
egenfinansiering av investeringer.   
 
Kommunens overordnede målsetting er å nå et netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter. 
Netto driftsresultat for 2017 ble negativt med 2,4 mill. kroner som utgjør - 0,4 % av brutto 
driftsinntekt. Dette er som forventet da det i 2017 er budsjettert med negativt budsjett. Resultatet er 
imidlertid ikke et bærekraftig resultat over år.   
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Figur 2.1: Netto dr iftsresultat i % av driftsinntektene  

 
Som figur 2.1 viser, har netto driftsresultat i perioden 2014-2017 en negativ utvikling. I 2017 er netto 
driftsresultat 2,4 prosentpoeng under målsettingen. Både i 2016 og 2017 er netto driftsresultat 
dårligere enn Kostragruppe 11 (blå linje), Nord-Trøndelag (gul linje) og Landet uten Oslo (grønn linje).   
 

2.3 Kommentarer til årsresultatet og forklaringer på avvik 

Frie disponible inntekter 

I frie disponible midler inngår skatteinntektene, rammetilskudd og inntektsutjevning, eiendomsskatt, 
naturressursskatt og konsesjonsavgift, samt rentekompensasjon.   
Kommunens frie disponible inntekter utgjør 397,8 mill. kroner i 2017.  Dette er 5,7 mill.  kroner bedre 
enn budsjettert.  

Skatteinntekter, rammetilskudd og inntektsutjevning (frie inntekter) 

Inderøy kommune fikk i 2017 391,6 mill. kroner i skatteinntekter, rammetilskudd og 
inntektsutjevning, samt naturressursskatt. Dette er en merinntekt på 6,7 mill. kroner. 
 
På landsbasis ble skatteinntektene til kommunene 1,8 mrd. kroner høyere enn anslått i 
statsbudsjettet 2017, lagt fram oktober 2016. I mai 2017 (revidert nasjonalbudsjett) ble 
vekstanslaget satt ned fra 1,5 % til 1 %.  Dette anslaget ble senere reversert i oktober 2017 
(statsbudsjett 2018) og skatteanslaget justert opp til 3,3 % vekst. Bakgrunnen for merskatteveksten 
er forskuddstrekk fra arbeidsgivere. 
 
Inderøy kommunen legger til grunn KS sin prognose for anslag på frie inntekter. I første tertialrapport 
ble budsjettet redusert med kr 0,5 mil kroner på bakgrunn av anslaget om reduserte skattevekst i 
2017.  Inderøy kommune har en lavere skatteinntekt enn gjennomsnittet og mottar 
inntektsutjevning. Befolkningsveksten er også lavere enn landsgjennomsnittet. Av 
forsiktighetshensyn ble derfor ikke budsjettet oppjustert ut fra anslaget i statsbudsjettet høsten 
2017. 
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Figur 2.2 under viser utviklingen i frie inntekter (nominelle vekst, ikke inflasjonsjustert) i perioden 
2014-2017. I 2017 utgjør frie inntekter 391,6 mill. kroner, en økning på 12,4 mill. kroner fra 2016. 
Dette er lavere enn økningen fra 2015 til 2016 der økningen var 18 mill. kroner. 

 

Figur 2.2 Fr ie inntekter i kroner 2014-2017  

 

Inflasjonsjusterte frie inntekter målt pr innbygger, framgår av figur 2.4 under. Frie inntekter justeres 
for utgiftsbehov for å få reelt grunnlag for å sammenligne kommuner. 

 

 
Figur 2.3 Fr ie inntekter i kroner pr innbygger inflasjonsjustert  og justert for utgiftsbehov  

 

I perioden 2014-2017 er inntekt pr innbygger redusert, men en vekst fra 2015 til 2017. Fra 2016 til 
2017 øker inntektene med kr 1 128 pr innbygger.  Frie inntekter pr innbygger er for Inderøy 
kommune fortsatt høyere enn i landet uten Oslo, Nord- Trøndelag og kostragruppe 11. 

 
 
Eiendomsskatt 
Det har i 2017 vært utlignet eiendomsskatt på verket og bruk og annen næringseiendom med 4 
promille. Dette har gitt inntekter på 3,4 mill. kroner, som er 100 000 mer enn budsjettert. 
Rentekompensasjon 
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Mottatt rentekompensasjon på 2,4 mill. kroner, er 1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette 
skyldes at det er lagt til grunn et for høyt rentenivå ved budsjett 2017.  

Netto finansutgifter  

Netto finansutgifter består av renteinntekter, renteutgifter og avdrag på lån. 
 
Renter og avdrag utgjør 42,7 mill. kroner for 2017. Dette er en mindreutgift på 2,8 mill. kroner i 
forhold til budsjett.  
Det er en innsparing på netto renteutgifter på 4,6 mill. kroner som skyldes et lavere gjennomsnittlig 
rentenivå på låneporteføljen enn budsjettert.   
Det er imidlertid betalt 2,1 mill. kroner mer i ordinære avdrag enn budsjettert. Dette skyldes en feil 
ved beregningen av tilleggsavdrag utover ordinær avdragsprofil.  
 
Finansutgifter omtales nærmere i kapittel om finansforvaltning. 
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2.4 Regnskap for virksomhetsområdene og forklaringer på avvik fra budsjett 

Regnskap for virksomhetsområdene viser et samlet avvik på 866 000 kroner. Dette utgjør 0.2 % av et 
samlet budsjett på 358 mill. kroner. Fordelingen av forbruket i 2017 pr sektor, framgår av figur 2.4 
under 
 

 
Figur 2.4 Regnskap 2017 pr virksomhetsområde  

 
I rådmannens orientering til politikken for oktober 2017, ble det anslått et sannsynlig merforbruk i 
størrelsesorden 2-3 mill. kroner på årsbasis.  Dette anslaget på merforbruk var i hovedsak knyttet til 
virksomhetsområdene helse, rehabilitering og barnevern med kr -1,3 mill. kroner og oppvekst med - 
1, mill. kroner.   
 
Regnskapet for 2017 viser en mindreutgift for administrasjon, mens oppvekst og helse har en større 
merforbruk en forventet.  Helse, omsorg og sosial har et merforbruk på 4,7 mill. kroner som i 
hovedsak skyldes flyktningetjenesten.  Kommunalteknikk og næring har også merforbruk. 
 
I det etterfølgende forklares regnskapsresultatet for den enkelte sektor hentet fra regnskapsskjema 
1B driftsregnskap pr sektor. Mindre avvik fra budsjett kommenteres ikke nærmere. 
 

Politikk  

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
110-Politisk virksomhet 3 697 3 826 -129 -3,5 % 

Sum 3 697 3 826 -129 -3,5 % 
 
 

Politisk virksomhet har i 2017 hatt et merforbruk på kr 129 000 som er et avvik på 3,5 % fra revidert 
budsjett. Merforbruket skyldes i all hovedsak politisk møteaktivitet i form av godtgjørelser til 
folkevalgte. 

 
 
  

Politisk 
virksomhet; 3 826Fellesadministrasjon, 

næring og miljø; 
26 117

Oppvekst; 130 182

Helse, omsorg og 
sosial; 146 095

Kultur og fritid; 16 443

Eiendom og 
kommunalteknikk; 

35 170

Vann og avløp; 164

Næring; 5 140

Fellesområder; -3 951
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Administrasjon 

Virksomhetsområdet administrasjon består av sentraladministrasjon som omfatter bl.a. rådmannen, 
servicetorg, arkiv, samt enhet plan, landbruk og miljø. Virksomhetsområdet har et mindreforbruk på 
3 mill. kroner. 
 

Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
120-Sentraladministrasjon, service, 
støtte og IKT 

25 535 23 208 2 326 9,1 % 

Sum 25 535 23 208 2 326 9,1 % 
 
 

Sentraladministrasjon har et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner; et avvik på 9 %. Mindreforbruket 
skyldes i hovedsak: 

 Inntekter fra HUNT 4 pr deltaker gir netto merinntekter på om lag 1,5 mill. kroner.  

 Utgifter for omstillingsarbeid som gjelder flere enheter budsjettert under rådmannen. Ikke 
omfordelt.  

 Mindreutgifter funksjon 1204 IT-tjeneste 0,3 mill. korner som skyldes mindre utgifter til 
lisenser og utgifter til IKT Inn-Trøndelag. 

 

Plan, landbruk og miljø  

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
130-Plan, landbruk og miljø  3 607 2 857 749 20,8 % 

Sum 3 607 2 857 749 20,8 % 
 
 
 

Plan, landbruk og miljø har et mindreforbruk på 749 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere 
driftsutgifter samt økt brukerbetaling. 
 
Driftsutgifter: Enheten har hatt mindreforbruk på annonsering på grunn av færre private 
reguleringsplaner. Videre er det lavere bilutgifter og utgifter til andre forbruksvarer.  

Inntekter: Det er merinntekter som skyldes noen større byggeprosjekt i 2017. Selvkostkalkyle for 
byggesak fremgår av egen note. 
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Oppvekst 

Virksomhetsområde oppvekst består av fellesadministrasjon hvor funksjoner som tilskudd til ikke-
kommunale barnehager, spesialpedagogiske tiltak, skoleskyss og utgifter for fosterhjemsplasserte 
barn, regnskapsføres. Området omfatter videre seks barneskoler med skolefritidsordning, hvor fem 
av skolene også har barnehagetilbud - samt Sakshaug barnehage og Inderøy ungdomsskole. 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
200-Fellesadm. Skole og barnehage 30 611 30 278 333 1,1 % 
210-Sakshaug skole 14 137 14 915 -778 -5,5 % 
211-Sakshaug barnehage 7 083 7 069 14 0,2 % 
212-Røra skole og barnehage 14 551 14 832 -281 -1,9 % 
213-Utøy skole og barnehage 8 208 8 670 -462 -5,6 % 
214-Mosvik skole og barnehage 7 706 7 859 -153 -2,0 % 
215-Lyngstad skole og barnehage 7 922 7 990 -68 -0,9 % 
216-Sandvollan skole og barnehage 13 885 14 466 -581 -4,2 % 
217-Inderøy ungdomsskole 24 114 24 102 13 0,1 % 

Sum 128 220 130 182 -1 962 -1,5 % 
 

Oppvekst har totalt sett et merforbruk på 1,9 mill. kroner noe som utgjør 1,5 % av revidert budsjett. 
I 2017 er det flere enheter som har betydelig merforbruk, bl.a. Sakshaug skole, Sandvollan skole og 
barnehage og Utøy skole og barnehage. Fellesadministrasjonen som tidligere år har hatt merforbruk, 
er i 2017 i balanse. 
 
 

Fellesadministrasjon for skole og barnehage 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
200-Fellesadm. Skole og barnehage 30 611 30 278 333 1,1 % 

Sum 30 611 30 278 333 1,1 % 
 
 

Oppvekst felles har et mindreforbruk på 333 0000 kroner i 2017. I hovedsak skyldes dette innsparing 
på skoleskyss og en liten innsparing på fosterhjemsplasserte barn. 

Enheten har utarbeidet et mer presist grunnlagsmateriale for beregning på inntektssiden og 
utgiftssiden for fosterhjemsplasserte barn bosatt i Inderøy kommune og fosterhjemsplasserte barn 
hjemmehørende i Inderøy kommune. Budsjett for 2017 har vært et bedre styringsverktøy.  

  

Sakshaug skole 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
210-Sakshaug skole 14 137 14 915 -778 -5,5 % 

Sum 14 137 14 915 -778 -5,5 % 
 
 

Sakshaug skole har i 2017 et merforbruk på 778 000 kroner. Dette skyldes flere ulike faktorer: 

Lønnsutgifter 
- Prosjektet tidlig innsats 1-4. klasse: Det er i 2017 gjennomført styrkingstiltak for 880.800 kr i tråd 
med intensjonene fra departementet. Kr 326.258 av disse kom i 2016, men tiltakene er altså 
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utgiftsført i 2017. 
- Lønnsvekst: Økning i funksjonstillegg, kr 58 400, er ikke kompensert 
- Vikarutgifter: Enheten har hatt høyere innleie av vikarer. Årsakene til vikarbehovet varierer bl.a. 
sykefravær, permisjoner og ulike møter. Økt behov gjenspeiler flere årsaker og flere 
samarbeidsarenaer. Korttidssykefraværet har vært forholdsvis stabilt de siste årene (2,28 % i 2017). 

Andre driftsutgifter 
- Det er fortsatt noen utgifter v/etablering og innkjøp av inventar, felles digitale systemer i AKSET og 
Inderøyskolen, og bruk av digitale læremidler. Budsjettposten for lisenser må f.eks. økes for senere år 
for å imøtekomme satsinger og behovet for nødvendige verktøy. 

Driftsinntekter 
- Mindreinntekter som skyldes en budsjettfeil på kr 100 000, samt mindreinntekter på kr 49 000 i 
refusjon fra andre kommuner. 

Sakshaug barnehage 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
211-Sakshaug barnehage 7 083 7 069 14 0,2 % 

Sum 7 083 7 069 14 0,2 % 
 
 

Drift i henhold til budsjettramme. 

Røra skole og barnehage 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
212-Røra skole og barnehage 14 551 14 832 -281 -1,9 % 

Sum 14 551 14 832 -281 -1,9 % 
 
 

Det er et merforbruk på -1,9 % for enheten Røra skole og barnehage. Dette tilsvarer 281 000 kroner. 
Avviket skyldes mindre driftsinntekter da brukerbetaling for skolefritidsordning og barnehage er 
budsjettert noe for høyt. Videre er det en mindreinntekt på refusjon fra kommuner og private. Dette 
skyldes endringer i elevgruppen. 

 Enheten har iverksatt tiltak for å redusere forbruket, bl.a.: 

- Sammenslåing av spesialpedagogisk undervisning for flere elever 

- Sammenslåing av 2. og 3 klasse 8 timer per uke 

- Redusert bemanning skoleåret 2017/2018.  

 
Utøy skole og barnehage 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
213-Utøy skole og barnehage 8 208 8 670 -462 -5,6 % 

Sum 8 208 8 670 -462 -5,6 % 
 
 

Utøy skole og barnehage har et merforbruk på 462 000 kroner dvs. - 5,6 %. Dette skyldes i hovedsak 
utgifter til økte ressurser knyttet til tiltak mot enkeltelever og elevgrupper, noe som ikke var forutsatt 
i budsjettrammen. I første halvdel av 2017 opplever barnehagen store utfordringer. Dette er 
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begrunnet i barn/barnegruppe som har behov for ekstra støtte og veiledning/økt voksenstøtte i 
elevgruppen. Denne støtten ble iverksatt i barnehagen desember 2016. Behovet har vært 
vedvarende og gjort seg gjeldene også i skole og SFO i 2017.  

Videre var budsjettrammen ikke tilpasset endringer knyttet til spesialpedagogiske tiltak på 
fellesområdet og pedagogisk ledelse ved barnehagen.  

Mosvik skole og barnehage 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
214-Mosvik skole og barnehage 7 706 7 859 -153 -2,0 % 

Sum 7 706 7 859 -153 -2,0 % 
 
 

Mosvik skole og barnehage har et merforbruk på 153 000 kroner i 2017. Avviket utgjør 2 % av 
budsjettrammen. 

Enheten har hatt en økt aktivitet gjennom overforbruk av vikarposten. I barnehagen har det vært 
innleie grunnet økt barnetall i vårhalvåret 2017. Totalt sett har enheten mottatt mindre 
brukerbetaling enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak nedgang i antall elever som har benyttet 
SFO-tilbudet.  

Enheten har iverksatt tiltak for å redusere forbruket bl.a. ble bemanningen redusert fra høsten 2017.  

 
Lyngstad skole og barnehage 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
215-Lyngstad skole og barnehage 7 922 7 990 -68 -0,9 % 

Sum 7 922 7 990 -68 -0,9 % 
 
 

Lyngstad skole og barnehage kommer for regnskapsåret 2017 ut med et merforbruk på 0,9 % dvs. 68 
000 kroner. Målsettingen må være å komme så nær balanse som mulig. 

Funksjon 2010, barnehage, har et merforbruk på 0,75 %. Dette skyldes først og fremst at 
lønnsutgiftene, og da særlig vikarutgiftene, er høyere enn budsjettert. Brukerbetalingen er også 
lavere enn forventet, og dette utgjør et merforbruk på tilsammen 22 000 kroner. 

Funksjon 2020, grunnskole, har et merforbruk på 2,2 %. De samlede lønnsutgiftene (inkl. 
vikarutgifter) er høyere enn forventet, men refusjonsinntektene er også betraktelig høyere enn 
budsjettert. Totalt sett kommer grunnskolen ut med et merforbruk på 104 000 kroner. Dette skyldes 
også delvis utgifter til rekruttering av, og oppgradering av, nytt utstyr til ny enhetsleder.  

Funksjon 2150, SFO, har et merforbruk på 57,74 %, noe som utgjør ca. 42.000 kroner. Også her 
skyldes dette at vikarutgiftene er høyere enn forventet, og at brukerbetalingen er lavere enn 
forventet.  

Totalt sett kommer enheten Lyngstad skole og barnehage ut med et merforbruk. For å unngå denne 
utviklingen i fremtiden, er det viktig å ha gode prognoser på barnetall, elevtall og styring på 
vikarbruk, særlig vikarutgifter som ikke innebærer refusjoner fra trygdeforvaltningen.  
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Sandvollan skole og barnehage 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
216-Sandvollan skole og barnehage 13 885 14 466 -581 -4,2 % 

Sum 13 885 14 466 -581 -4,2 % 
 
 

Sandvollan skole og barnehage har et merforbruk på 581 000 kroner dvs. avvik på -4,2 %. 

Driften av skolen har et mindreforbruk, mens barnehage har hatt et merforbruk. 
Merforbruket skyldes hovedsakelig innleie av vikarer for å opprettholde grunnbemanning i 
barnehagen. Barnehagen er utvidet til fire avdelinger. I tillegg har barnehagen mange småbarn i 
2017. Småbarn krever flere ressurser i forhold til brukerbetalingen sett i forhold til store barn.  

Inderøy ungdomsskole 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
217-Inderøy ungdomsskole 24 114 24 102 13 0,1 % 

Sum 24 114 24 102 13 0,1 % 
 
 

Enheten endte i god kostnadsmessig balanse i 2017. Tiltak for å oppnå dette har vært å holde 
stillinger vakante.  
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Helse, omsorg og sosial 

Virksomhetsområdet består av fire enheter: bistand og omsorg; helse, rehabilitering og barnevern, 
flyktningetjenesten og NAV. 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
310-Bistand og omsorg 97 454 93 473 3 982 4,1 % 
320-Helse, rehabilitering og 
barnevern 

34 558 36 798 -2 240 -6,5 % 

321-Flyktningetjenesten 178 5 773 -5 595 -3141,6 % 
330-Nav  9 109 10 017 -907 -10,0 % 

Sum 141 300 146 061 -4 761 -3,4 % 
 

Virksomhetsområdet er avsluttet med et merforbruk på vel 4,7 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak 
flyktningetjenesten.  

Bistand og omsorg 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
310-Bistand og omsorg 97 454 93 473 3 982 4,1 % 

Sum 97 454 93 473 3 982 4,1 % 
 

Enheten har et mindreforbruk på vel 3, 9 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak lønnsutgifter. 
Enheten har et mindreforbruk på fastlønn med faste tillegg, herunder pensjonsutgifter, tilsvarende 
3,1 mill. kroner. Mindreforbruk er i hovedsak knyttet til nedleggelse av en sykehjemsavdeling i 
Inderøyheimen. Effekten av tiltaket slo inn tidligere enn først antatt. 

Det er et overforbruk på variabel lønn. Dette er i hovedsak utgifter til vikarinnleie ved fravær. Det er 
foretatt kritiske vurderinger om behov for innleie ved fravær, slik at man har redusert kostnadene 
ved fravær. Effekten av dette viser seg i form av merinntekt gjennom sykelønn- og 
fødselspengerefusjon. 

Enheten har mindre forbruk på andre driftsutgifter. Dette kan forklares med reduserte utgifter til 
leasingbiler, lisenser, opplæringstiltak og medisinsk utstyr. Innkjøp medisinsk utstyr og 
opplæringstiltak ble utsatt til 2018.  

Helse, rehabilitering og barnevern 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
320-Helse, rehabilitering og 
barnevern 

34 558 36 798 -2 240 -6,5 % 

Sum 34 558 36 798 -2 240 -6,5 % 
 
 

Merforbruket på kr 2,2 mill. kroner forklares med økt kostnad legevakt og vikarlønn i legetjenesten, 
samt økte utgifter til institusjonsopphold og forsterket fosterheim i barnevern. 
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Flyktningetjenesten 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
321-Flyktningetjenesten 178 5 773 -5 595 -3141,6 % 

Sum 178 5 773 -5 595 -3141,6 % 
 
 

Flyktningetjenesten ble avlagt med et netto merforbruk på 5,6 mill. kroner. Økte utgifter skyldes at 
flyktningetjenesten hadde svært høy aktivitet i 2017 med over 60 personer på introduksjonslønn. 
Dette har sammenheng med høy bosetting i 2015 og 2016. Tilskuddene trappes ned over 5 år, mens 
utgiftene har økt. Inntektene ble ikke som forventet, spesielt knyttet til enslig mindreårig 
i bofellesskapet som ble færre enn forventet. 
 
Flyktningetjenestens budsjett har tidligere år vært saldert mot flyktningefond. På grunn av endring i 
rammevilkår i 2017 er årets merforbruk ikke saldert mot flyktningefondet.   
Det ble videre fattet vedtak om ikke å bruke av flyktningefondet til å styrke legetjenesten og NAV 
som opprinnelig budsjettert. 

Nav  

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
330-Nav  9 109 10 017 -907 -10,0 % 

Sum 9 109 10 017 -907 -10,0 % 
 
 

Regnskapet viser et avvik på 0,9 mill. kroner fra budsjett. Avviket skyldes i hovedsak manglende 
overføring fra flyktningefondet som var budsjettert, men reversert på grunn av den økonomiske 
utviklingen i flyktningetjenesten ble vesentlig endret. for. Enheten har i 2017 gjennomført tiltak for å 
holde budsjettrammen når økonomisk sosialhjelp har økt.  Reverseringen av bruk av fond - ingen 
tiltak funnet.   

Kultur og fritid 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
410-Kultur og fritid 16 741 16 443 297 1,8 % 

Sum 16 741 16 443 297 1,8 % 
 
 

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 297 233 som utgjør 1,8 % av budsjett. Det har vært arbeidet 
aktivt med tiltak for å holde rammen. Regnskapet viser mindreforbruk på flere funksjoner. Spesielt 
kan nevnes kulturskole som i 2017 har et mindreforbruk på 132 814 kroner, noe som skyldes at man 
har holdt en stilling vakant. 
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Eiendom og Kommunalteknikk  

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
510-Kommunalteknikk  34 882 35 098 -216 -0,6 % 

Sum 34 882 35 098 -216 -0,6 % 
 
 

Eiendom og kommunalteknikk har et samlet merforbruk på 216 000 som utgjør -0,6 % avvik. 
I løpet av året har man sett tendensen til mindreinntekter på flere områder, og det ble gjort tiltak for 
å begrense kostnadene som en kompensasjon. Et av tiltakene var å utsette vedlikeholdsoppgaver 
som var planlagte i 2017. Man strammet også kraftig inn på bruken av vikarer, samt at ledige 
stillinger ble holdt vakante lenger enn planlagt.  

For området kommunale boliger (2650), gav 2017 en mindreinntekt på 970 000 kroner. Dette skyldes 
i hovedsak mer vakanser enn de 5 % som er budsjetterte, og disse var for det meste i Mosvik 
sentrum. Det har også vært vakanser i leiligheter som har vært under oppussing, eller som har vært 
holdt av i forbindelse med omdisponering av andre boliger. For Spiren (funksjon 2133) var det 
mindreinntekter på kr 860 000 for 2017. Dette skyldes at det ikke var noen inntekter fra 
Tindvedarealet i 2017, samt at det ikke ble fakturert leie av flyktningetjenesten.  
Utover dette hadde man en merutgift på brøyting på ca. kr 200 000. Dette skyldes i hovedsak 
indeksregulering av avtalene og mer ekstrakjøring enn forutsett.  

Som innsparinger har man mindreforbruk innen lønnskostnader på drøyt 1,4 mill. kroner, og innen 
vedlikehold bygg på vel 700 000 kroner.  
Det er også noen mindre avvik med mindre- og merforbruk på de forskjellige kontoartene som til 
sammen gir et merforbruk på nesten 300 000 kroner. Herunder kan man nevne merutgifter som 
drivstoff (70'), husleier (150'), materialer til drift av veg (150'), og merinntekter som mentortilskudd 
fra NAV i forbindelse med arbeidsutprøvingsprosjektet ved enhet kommunalteknikk (100'+). 
 

Vann og avløp 

Vann    

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
Sum 0 0 0 0,0 % 
 
 

Etterkalkylen for 2017 viser et betydelig mindreforbruk for vannverket. Dette fordeler seg på ca. 800 
000 kroner mindre i driftskostnader enn budsjettert, og større inntekter enn budsjettert. Totalt viser 
etterkalkylen at området går i overskudd med et resultat på 1,75 mill. kroner. Dette medfører at man 
ved inngangen til 2018 har et positivt selvkostfond på 2,567 mill. kroner. Dette fondet skal utjevnes i 
løpet av 5 år i henhold til regelverket.  
For 2018 er det lagt et budsjett som skal redusere selvkostfondet med vel 500 000 kroner. 

Mindreforbruket på drift skyldes blant annet en stillingsvakanse, og ikke så mange uforutsette 
hendelser som budsjettert for. 
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Avløp 

Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
Sum 0 164 -164 0,0 % 
 
 

Etterkalkylen for området avløp viser et negativt resultat på 190 000 kroner. Man hadde ved årets 
start et positivt selvkostfond på 45 000 kroner. Ved utgangen av året er selvkostfondet negativt med  
-165 000 kroner. Dette betyr at underskudd for avløp belaster kommunens årsresultat, og skal 
tilbakeføres senere år. 

Gebyrnivået for 2018 og framover er lagt opp for å jevne ut dette negative selvkostfondet. Det 
negative resultatet skyldes i hovedsak mindreinntekter på 120 000 kroner. Ellers for området hadde 
man større utgifter enn planlagt til materialer og deler. Disse var knyttet til utskifting av biorotorer i 
en god del minirenseanlegg som kommunen drifter rundt om i kommunen. Disse er fra omtrent 
1995, og har begynt å nå forventet levealder. På den positive siden hadde man mindreforbruk 
innenfor slambehandling. 

Næring 

 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik Avvik i % 
600-Næring 4 430 5 120 -690 -15,6 % 

Sum 4 430 5 120 -690 -15,6 % 
 

Næring har et overbruk tilsvarende kr. 690 000 for 2017. Den største posten her er betaling av 
tidligere felles kontrakt med Visit Innherred hvor Snåsa, Steinkjer, Verdal, Levanger og Inderøy hadde 
en felles avtale. Her har samkommunen Verdal/ Levanger lagt ut for alle parter i kontraktsperioden 
uten at dette var kjent for noen av partene. Inderøy kommune betalte for sin andel av kontrakten fra 
2012 - 2016 tilsvarende i underkant av kr. 300 000. Dette var ikke budsjettert som en kostnad i 2017. 
Ny avtale mellom samme parter, ble etablert i løpet av 2017 gjeldende for 2 år med mulig 
prolongering i 2 + 2 år. Ny løpende avtale ble også belastet Næring for 2017 tilsvarende en årlig 
kostnad på kr. 230 000. I sum utgjør disse to postene for tidligere avtale samt ny avtale med Visit 
Innherred - hoveddel av overbruk regnskap 2017 for Næring.  

Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Regnskap 2017 viser et mindreforbruk på kr 273.400. 
 
Netto lønn 
-          Det ble budsjettert med ca. kr 100.000 for lite til årets lønnsoppgjør. 
-          Det er leid inn vikarer for å dekke opp sykefraværet. 
-          Merforbruk på overtid vedr oppgradering Agresso, oppstart nye firma og ekstra-oppgaver 2. 
halvår. 
-          Totalt et merforbruk på kr 44.300. 
  
Diverse driftsutgifter 
-          Merforbruk på utstyr og div. utgifter gjelder innkjøp av ny skanner m/PC for inngående faktura 
samt innkjøp av utstyr til praksisplass (finansiert av refusjon fra NAV). 
-          Merforbruk på kurs/opplæring pga. kurs for ny-ansatte og ansatte med nye oppgaver. 
-          Mindreforbruk på konsulentbistand kr 115.800. Budsjettet ble økt i 2017 pga. oppstart av nye 
firma mm, men forbruket ble lavere enn forventet. 
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-          Totalt et mindreforbruk på kr 56.200. 
  
Netto innfordring 
-          Det er budsjettert med kr 1.000.000 i «overskudd» på innfordringen. Regnskapet viser et 
«overskudd» på kr 1.034.600, dvs. en merinntekt på kr 34.600. 
  
Netto utgift utgående post 
-          Det er budsjettet med utgifter til utgående post på kr 600.000. 
-          Regnskapet viser netto utgift på kr 550.000, dvs. et mindreforbruk på kr 50.000. 
  
Salg av tjenester til andre firma 
-          Avtaler med IKS / KF / AS om salg av regnskapstjenester. 
-          Nye avtaler med Steinkjerbygg KF og AS Reko pga. økt omfang i tjenester fra mai/juni. 
Tilleggsavtale gjelder registrering av fakturagrunnlag og arbeid med oppsett av nye firma /nye 
tjenester. 
  
Refusjoner: Tilleggstjenester / andre inntekter 
-          Tilleggsavtale for Steinkjer kommune v/parkeringsenheten kr 110.000 i henhold til budsjett. 
-          Refusjon kommuner, merinntekt kr 71.100. Gjelder ekstraarbeid med oppgradering Agresso og 
prosjekt lønnsmelding på web. 
-          Refusjon fra NAV for praksisplasser i 2017 kr 41.700. 
-          Henvendelser fra eiendomsmeglere om restanser på eiendomsgebyr via INFOLAND, 
merinntekt kr 62.100. 
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2.5 Fonds 

Disposisjonsfond  

Kommunens disposisjonsfond kan benyttes til drift og investeringer og er et uttrykk for soliditet.  
Disposisjonsfondet disponeres av kommunestyret med unntak av midler avsatt til mottak av 
flyktninger som disponeres av enhetsleder.  

Kommunens mål er å ha et disposisjonsfond på 7 – 10 % av brutto driftsinntekter.  

Det er som nevnt budsjettert og brukt av disposisjonsfond i 2017. Selv om mindreforbruk fra 2016 i 
hovedsak ble avsatt til disposisjonsfond, er fondet redusert.  
Disposisjonsfond utgjør pr 31.12.17 32,8 mill. kroner som utgjør 5,7 % av driftsinntektene. Dette er 
under kommunens målsettingen på minimum 7 %.  

 

 

Figur 2.5 Disposisjonsfond i % av brutto dr ifts inntekter  

*I 2015 ble det foretatt omklassifisering av bundet fond til disposisjonsfond på totalt kr. 6,6 mill. Omklassifiseringen og 

avsetningen til fond for mottak av flyktninger i 2015, forklarer det vesentligste av økningen fra 2014 til 2015. 

 

Som det framgår av figur 2.5, er nivået på disposisjonsfondet under både kostragruppe 11 (grå linje) 
og Nord-Trøndelag (gul linje) og landet uten Oslo (blå linje). 

Utviklingen er som forventet, men bekymringsfull med tanke på de økonomiske utfordringer 
kommunen står overfor. 
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Bundne driftsfond 

Det er i 2017 avsatt netto 3,7 mill. kroner til bundne fond. Dette gjelder overføringer med krav til 
motytelser i form av øremerkede tilskudd og skjønnsmidler til drifts- og utviklingsprosjekter. 
Avsetninger vil bli benyttet senere år. Bundne driftsfond utgjør ved utgangen av året 19,4 mill. 
kroner.   

Bundne fond med større beholdning pr 31.12.17 framgår av tabell 2.7: 

 

Bundne driftsfond Saldo 
01.01.17 

Saldo  
31.12.17   

Beløp i 1000 kr     

Næringsfondet II* 1 335 1 355 

Næringsfondet fra KMD* 3 372 3 420 

Vann og avløp 784 2 561 

Avløp 45 0 

Bredbånd 1 200 2 100 

Mosvik sykehjem arv Dahl 1 945 1 974 
 
Tabell 2.1: Større bundne driftsfond 2017 
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3. INVESTERINGSREGNSKAPET OG FORKLARING PÅ AVVIK 

3.1 Årets investeringer  

Inderøy kommune har i 2017 investert 40,1 mill. kroner i egne anleggsmidler. Videre er det foretatt 
utlån, økt egenkapitalinnskudd i KLP mv slik at samlet finansieringsbehov er 48,4 mill. kroner.  
 
Som figur 3.1 under viser, er investeringsnivået vesentlig redusert i forhold til perioden 2014 – 2016.  
Dette skyldes at i hovedsak at investeringer i AKSET er sluttført, samt at investeringer innen 
helsesektoren er lave i påvente av helse- og omsorgsutredningen. Det er et mål å redusere 
gjeldsgraden for å kunne møte fremtidige investeringsbehov innen helse. 
 
 

 
 
Figur 3.1: Investeringer i  anleggsmidler  

 
 
Figur 3.2 investering pr sektor viser hvordan årets investeringer er fordelt på sektorene.  De 
beløpsmessig største investeringene er foretatt innen vann og avløp, med totalt 15,7 mill. kroner.  
Nedenfor omtales hvilke investeringer som inngår i sektorene. 
 
 

 
 
Figur 3.2: Investeringer pr funksjonsområde  

Administrasjon 

For sektor administrasjon er det foretatt oppgraderinger av IKT-verktøy og økonomisystem på totalt 
2,5 mill. kroner.   
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I 2016 og 2017 er det prioritert å få skiftet ut de eldste maskinene i pc-parken. Målet er å få et 
utskiftingsregime med fast utskifting av pc’er ved endt levetid, som er omtrent fire år. Man er nå 
kommet et godt stykke på vei med disse utskiftingene, og mye av etterslepet er dermed tatt igjen.  
 
IKT-infrastrukturen er den teknologiske grunnmuren for kommunens digitale tjenester. Mot slutten 
av 2017 startet arbeidet med å kartlegge behovet for utbedringer og utskiftinger av 
nettverkskomponenter ved kommunale lokasjoner. Denne jobben er sentral for å sikre tilstrekkelig 
kapasitet og stabilitet i nettverket, og vil fortsette inn i 2018.  

Oppvekst 

Investeringer i skolebygg på 6,9 mill. kroner gjelder sluttføring av investeringer i AKSET, samt 
oppgradering av skolebygg ved Røra, Lyngstad, Sandvollan og Utøy. På Røra skole ble skolekjøkkenet 
pusset opp, og det er installert nytt ventilasjonsanlegg for idrettshallen med garderober. Det ble også 
lukket mange avvik etter brannrapporten for skolen, blant annet ny rømningstrapp. På Utøy ble det 
gjort utbedringer i henhold til brannkrav, med en rekke nye vinduer, skillevegger, dører, 
inngangsparti og maling av overflater. For Lyngstad ble det påstartet oppussing av nytt kjøkken. 
Dette er under ferdigstillelse våren 2018.  
Det har ikke vært kapasitet til den planlagt etterisolering på Lyngstad skole samt tiltak ved Sandvollan 
skole.  

Helse 

Det er foretatt investeringer på 1,5 mill. kroner og gjelder sluttføring bofellesskap Børgin Panorama 
med 0,3 mill. kroner i 2017, samt solskjerming på Tunet. Videre er Buchtrøa og Vennavolden ombygd 
til familieleiligheter - og utleid.  
 
Utgifter til bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, er regnskapsført i investeringsregnskapet. 
Utgifter på 0,4 mill. kroner var ved en feil belastet driftsregnskapet i 2016. Denne feilen er rettet i 
2017. Totalt for 2016 og 2017 er det investert 0,5 mill. kroner i bofellesskapet. 

Kommunalteknikk og eiendom 

Kommunalteknikk og eiendom har i 2017 oppgradert kommunale veier for 4,4 mill. kroner. Slutnota 
for anlegget i 2017, kommer i 2018. Det er lagt nytt tak på to kommunale boliger, samt gjennomført 
rassikring i Vennalia. Kommunen har også anskaffet ny lastebil i tråd med budsjettet. 

Vann og avløp 

Innenfor vannverket har man fått oppgjøret for sammenkoblingen med Steinkjer Vannverk i 
Vådalsgrenda, og man har skiftet ut hovedvannledningen nord for Småland i forbindelse med 
utbygging av et avløpsanlegg i området. I tillegg; mindre oppgraderinger av høydebasseng og 
anskaffet nødstrømsaggregat til pumpestasjoner. 
 
For Avløp har man ferdigstilt utbyggingen av avløpsanlegg nord for Småland, og fra Spiren opp til Hall 
og Ferstad. Sistnevnte med sluttoppgjør i 2018. Man har også gjennomført et separasjonsprosjekt 
ved å legge ny overvannsledning fra bak kulturhuset og ut i Granaelva.  
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Næring 

Spiren 
Etterbruk av gml. Sakshaug skole er det største prosjektet innen næring hvor det er investert for 3,5 
mill. kroner. De fleste kjenner til at Inderøy kommune hadde inkludert salg av Sakshaug skole som en 
del av framtidig investering i bygging av AKSET kultur- og skolesamfunn. Tanken og ideen om å 
etablere Sakshaug skole til å bli «noe annet» enn en skole, er tuftet på tanken om at Spiren kan bli en 
driver og en arena hvor mennesker møtes og hvor vekst og utvikling kan skje. Vi har klart å samle 
privat næringsliv hos Tindved og Rockegården, kommunale tjenester via Flyktningetjenesten og BUA 
Inderøy - samt Frivilligheten med Frivillig Inderøy og Fellowship MC mot mobbing.  
 
Spiren ble ferdigstilt like før årsskiftet. Større og mindre tilpasninger over hele bygget er 
gjennomført. Dette inkluderer også investering i et eget låsesystem for hele bygningsmassen hvor 
Inderøy kommune er en pilot. Spiren framstår i dag som meget godt tilpasset formålet hvor mange 
har bidratt med egen innsats og egne løsninger langt utover hva som kan forventes. Mange, inkludert 
Inderøy kommune, har forventninger til bruk av bygget og hva som er mulig å utvikle og skape i og 
rundt en arena som Spiren. Det er opprettet et eget husråd ved Spiren som har kommet med forslag 
til aktiviteter både utendørs og innenfor husenes vegger. Paviljongen er også gjenstand for flere 
planer enn etablering av BUA Inderøy hvor også Inderøy kommune er part. Her forventes 
gjennomføringer fra våren 2018 med små tilpasninger før gjennomføring. 
 
Lensmyra 
Inderøy kommune har ikke gjennomført kjøp av et areal tilsvarende ca. 50 daa på Lensmyra. Her er 
alle dokumenter og formaliteter i orden, men vi må avvente politisk vedtak for ny kommunedelplan 
på Røra før avtalen gjennomføres i praksis i løpet av sommer 2018. For øvrig er det gjort mindre 
tiltak på Lensmyra.  

3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 

Investeringer i egne anleggsmidler utgjør som nevnt kr 40,1 mill. kroner. Dette er 8,3 mill. kroner 
høyere enn opprinnelig budsjett for 2017 på kr 31,8 mill. kroner.   
I revidert budsjett ligger videreføring av prosjekter fra 2016 som ikke ble ferdigstilt og dermed 
rebudsjettert til 2017; totalt 67 mill. kroner. Avviket fra revidert budsjett utgjør 55,5 mill. kroner, 
58,1 %.  
 
I tabell avvik fra budsjett pr sektor presenteres mindre/merutgifter pr sektor som grunnlag for å 
forklare og kommentere avvik og enkeltprosjekter, jf. regnskapsskjema investeringsregnskapet 2B. 
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Investeringsregnskap pr 
sektor jf.  2B 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2017 

Regulert 
budsjett  
2017 

Opprinnelig 
budsjett  
2017 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
regulert 
budsjett 

Administrasjon 2 524 5 771 4 960 3 247 56,3 % 

Oppvekst 6 879 23 560 2 500 16 681 70,8 % 

Helse 1 515 4 297 2 420 2 782 64,7 % 

Kultur 4 200 5 600 1 960 1 400 25,0 % 

Kommunaltekn. og eiendom 5 474 10 441 5 900 4 967 47,6 % 

Vann og avløp 15 705 23 481 6 200 7 776 33,1 % 

Næring 3 808 22 456 7 258 18 648 6 879 
Tabell 3.1 Avvik fra budsjett pr sektor  

 
Oppsummert kan mindreutgiftene forklares med følgende:  

 forsinket oppstart på enkeltprosjekter 

 ikke kapasitet til oppstart av planlegging 
 
I det etterfølgende utdypes årsaker til mindreutgifter for den enkelte sektor. 

Administrasjon  

Mindreutgifter på 3,2 mill. kroner og skyldes:   

 Inventar og utstyr: Budsjettposten skal dekke behov for inventar og utstyr på 
byggeprosjekter. Det er budsjettert med 0,5 mill. kroner for 2017, samt rebudsjettert fra 
2016 kr 0,4 mill. kroner. Totalt 0,9 mill. kroner er ikke omdisponert. 

 Inderøy gjenvinningsstasjon der det har påløpt 228 600 av budsjettert 1,7 mill. kroner. 
Ytterligere utgifter påløper i 2018. 

 Fagprogram for samhandling og lagring ble i 2016 utsatt, og rebudsjettert til 2017. Prosjektet 
er heller ikke i 2017 igangsatt.  

Oppvekst 

Mindreutgifter på 16,7 mill. kroner i forhold til revidert budsjett skyldes i all hovedsak prosjekt 
AKSET/campus. Det vil påløpe utgifter også i 2018. 

Helse 

Mindreforbruket på kr 2,7 mill. kroner skyldes i hovedsak at flere prosjekter er utsatt i påvente av 
helseutredningen. Dette gjelder blant annet prosjektene nytt undersøkelsesrom, sykehjemsalarmer, 
velferdsteknologi og aktivitetshus. 
Videre er prosjekt Nessjordet sluttført med en mindreutgift på om lag 1 mill. kroner.  
 
Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger var ikke budsjettert. Det er i 2017 foretatt 
investeringer. I tillegg er tidligere års feil rettet slik at investeringsregnskapet for 2017 er belastet 
med 0,5 mill. kroner. 
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Kultur 

Mindreforbruket på 1,8 mill. kroner gjelder siste del av tilskudd til orgel ved Sakshaug kirke. Kirkelig 
fellesråd har ikke hatt behov for tilskuddet i 2017. Dette vil bli utbetalt i 2018.  
Det har ikke vært utgifter til idrettsanlegg i 2017. 

Kommunalteknikk og eiendom  

Mindreutgifter på 4,9 mill. kroner skyldes i hovedsak: 

 Kommunale bygg oppgradering, 2,2 mill. kroner 

 Kommunale veier, 2 mill. kroner 

 Kommunale bruer, 450 000 kroner  

 Røra-Flaget; stoppeplass; 200 000 kroner 
 
Avvikene skyldes at det ikke har vært kapasitet til å iverksette oppgraderinger i henhold til 
budsjettrammen. 

Vann og avløp 

Mindreutgifter på 7,7 mill. kroner skyldes i hovedsak forsinkelser i oppstart, samt at prosjekter er 
igangsatt så sent at utgifter ikke har påløpt. 

 Utskifting vannledning nord for Småland 2 mill. kroner 

Næring 

Investeringen innen næring gjelder prosjektet tilpasning av Spiren (Sakshaug skole). Merutgifter på 
Spiren skyldes en del omgjøringer som ikke avtegnet seg eller var mulig å avdekke i forkant av selve 
prosessen. Dette handler i all hovedsak om ventilasjonsanlegg som er ombygd, elektrisk anlegg som 
ikke holdt dagens krav – eksempelvis var ikke bygget forskriftsmessig jordet. I tillegg har vi etablert 
dobbelt internett i bygget – offentlig nett via IKT samt privat nett levert til andre aktører.   
Det eksisterte ikke et godt system over hvem som hadde kvittert for nøkler til skolen. Behovet for 
låsing og tilgang til skolen meldte seg som et behov siden det er for mange nøkler som er på avveie 
etter mange års drift. Eksempelvis fikk vi tilsendt en nøkkel i posten uten avsender. Beslutningen om 
å bytte ut og erstatte eksisterende system, ble tatt etter denne erfaringen.  
Inderøy kommune er først ute med denne nye type lås og nøkler (pilot)som også andre enheter på 

Inderøy kan dra nytte av – både prismessig og erfaringsmessig fra Spiren.  

Det har ikke påløpt utgifter til Lensmyra i 2017. Inderøy kommune forventer en større aktivitet på 
Lensmyra i 2018 med bl.a. legging av høyspent i jord samt gjennomføring kjøp av areal tilsvarende ca. 
50 daa.  
 

3.3 Videreutlån 

Det er budsjettert med nye videreutlån av startlån på 4 mill. kroner. Låneopptak fra Husbanken ble 
innvilget med 2 mill. kroner.  I 2017 er det regnskapsført kr 843 000 i utlån. 
 
Kommunen har mottatt avdrag fra låntakere på 3,8 mill. kroner. Avdrag er avsatt til innbetaling av 
ekstraordinære avdrag i 2018. 
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3.4 Finansiering  

Det er i 2017 brukt 24,9 mill. kroner av lånemidler for å finansiere årets investeringer og utlån. 
 
Øvrige finansieringskilder er: 

 Salg av anleggsmidler 6,4 mill. kroner 

 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 10,7 mill. kroner 

 Momskompensasjon kr 4,8 mill. kroner 
 
 

 
 
Figur 3.4: Finansier ing av investeringer i  2017 

 
Salg av anleggsmidler 
Salg av anleggsmidler 6,4 mill. kroner. Dette gjelder i all hovedsak salg av kommuneskoger på kr 4 ,1 
mill. kroner og salg av Nessjordet II på 1,4 mill. kroner.  Det er avsatt 2 mill. kroner av salgsinntekter 
fra kommuneskog til eget ubundet kapitalfond iht. kommunestyrets vedtak. 
 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 
Det er mottatt kr 15,5 mill. kr i momskompensasjon, avdrag på utlån og refusjoner. De største 
inntektene i 2017 er: 
Momskompensasjon     kr 4,8 mill. kroner 
Mottatte avdrag på utlån til idrettslag   kr 4,5 mill. kroner 
Mottatte avdrag på videreutlån startlån kr 3,9 mill. kroner 
 
Andre inntekter er tilskudd og refusjoner til prosjekter.    
 
 
Bruk av lån  
I opprinnelig budsjett 2017 ble det budsjettert med lånopptak til investering på 23.4 mill. kroner.  
I tillegg er ikke sluttførte investeringer fra 2016 rebudsjettert til 2017. Det er tatt opp lån til dette 
tidligere år. På grunn av forsinkelser i framdrift, har det har ikke vært behov for å ta opp lån i 2017. 
Ubrukte lånemidler knyttet til investeringer utgjør 68,2 mill. kroner pr 31.12.17. 
 
Gjeldsgrad omtales i kapitel om finansforvaltning. 
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4. FINANSFORVALTNING  

I henhold til finansreglement av 21.05.15, skal rådmannen rapportere om finansforvaltningen i 
regnskapsåret, innen utgangen av første kvartal i påfølgende år. Denne rapporten innarbeides i 
rådmannens beretning. Rådmannen har videre lagt til grunn vedtatt finansstrategi, jf. 
Kommunestyrets sak 73/15. 

4.1 Forvaltningen av kommunens aktiva  

Kommunens aktiva består av kasse og bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik. 
Kommunen har ikke langsiktig finansielle aktiva pr 31.12.17. 
 
Likviditet – kortsiktig aktiva 
Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 
Kommunens likviditet skal plasseres innenfor konsernkonto/øvrig løpende oppsigelig bankinnskudd. 
Målet er å oppnå tilfredsstillende avkastning med lav risiko.  
 
Kommunens bankinnskudd utgjør, ved utgangen av 2017, 137 mill. kroner. Av dette er om lag 30 mill. 
kroner bundne midler og avsatte skattetrekk.   Innestående på driftskonti hos kommunens 
hovedbankforbindelse, Sparebank 1 SMN, utgjør 92,3 % av kommunens likvider. Resterende er 
plassering i Grong Sparebank; 10,5 mill. kroner. 
 
Kommunen har likviditetsplasseringer i Grong Sparebank på 10,5 mill. kroner og Sparebank 1 SMN på 
20,1 mill. kroner.  Likviditetsplasseringer er gjennomført for å få bedre avkastning.  
Rentebetingelser i Grong Sparebank er ved utgangen av 2017 er 1,30 %.  Plasseringskonto i 
Sparebank 1 SMN følger Nibor + påslag slik at renten ved utgangen av 2017 er omlag 1,6 %.  
Til sammenligning er flytende lånerente (p.t) i kommunalbanken 1,7 %. 
 
Rådmannen vurderer forvaltningen er innenfor rammen av den risiko som finansreglementet tillater. 
 
Arbeidskapitalen  
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og er et uttrykk for 
kommunens likviditet. I arbeidskapitalen inngår ubrukte lånemidler, mens premieavviket er tatt ut. 
Arbeidskapitalen gir et bilde av kommunens underliggende, kortsiktige, likvide situasjon.   
 
Arbeidskapitalen utgjør ved utgangen av 2017 110,5 mill. kroner, en reduksjon på 18 mill. kroner i 
løpet av året. Ubrukte lånemidler er fortsatt et vesentlig størrelse på 76,6 mill. kroner.  Korrigert for 
lånemidler er arbeidskapitalen 33,9 mill. kroner. 
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Arbeidskapitalen utgjør 18,8 % av driftsinntektene.  Som figur 4.1 viser har utvikling i 
arbeidskapitalen i perioden 2014- 2017 vært positiv, men med en reduksjon fra 2016 til 2017. 
Reduksjonen i likviditet skyldes i hovedsak at reduksjon av ubrukte lånemidler til å finansiere årets 
investeringer. 
 
 

 
 
Figur 4.2 Arbeidskapital ex.  premieavvik i prosent av brutto dr ifts inntekter 201 4-2017 

 
Figur 4.2 viser at kostragruppe 11 og Nord-Trøndelag har et lavere nivå på likviditet. Imidlertid 
påvirkes nøkkeltallet av størrelsen på ubrukte lånemidler i Inderøy. Det er derfor vanskelig å 
sammenligne med andre.  Likviditeten vurderes på kort sikt som akseptabel, men sårbar.  
 
Likviditeten påvirkes av premieavvik til pensjon som betales, men som ikke utgiftsføres. 
Premieavviket regnskapsføres som fordring.  Fordringen er ikke reell, men en forskriftsbestemt 
regnskapsteknisk løsning. Akkumulert netto premieavvik utgjør 30,8 mill. kroner og er redusert med 
4 mill. kroner fra 2017.  
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Kommunen må påregne ytterligere likviditetspress i kommende år dersom vi ikke makter å øke 
driftsmarginer og avsetninger.   
 
Det har ikke behov for å bruke kassakreditt.  
 
Avkastning av bankinnskudd 
Kommunen har i 2017 renteinntekter på 3,6 mill. kroner. Kommunen la til grunn en avkastning på 1,6 
%. Rentenivå har falt. Pr 1.1.17 var 3 måneders nibor 1,17 mens det ved utgangen av året var 0.81 %.  
Reduserte renteinntekter skyldes i hovedsak lavere rentenivå, mens også redusert likviditet i løpet av 
året. 
 

4.2 Forvaltning av kommunens passiva - låneporteføljen  

Kommunens passiva består av langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser. 
 
Kommunen langsiktige gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelser, utgjør 683 mill. kroner ved utgangen av 
2017. Dette er en reduksjon på 31 mill. kroner fra 2016 og skyldes at det ikke er tatt opp nye lån til 
årets investeringer som er finansiert av ubrukte lånemidler. Det er tatt opp nytt startlån i Husbanken 
for videreutlån på 2 mill. kroner i 2017. 
 
Netto lånegjeld er langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån på 20 mill. 
kroner og ubrukte lånemidler 77 mill. kroner.   Netto lånegjeld er et uttrykk for lånegjeld som 
finansierer de gjennomførte investeringer.  Netto lånegjeld utgjør 586 mill. kroner. 
 
Gjeldsgrad er netto lånegjeld målt i forhold til brutto driftsinntekter, og er et sentralt nøkkeltall i 
sammenligning med andre kommuner. Kommunens mål for gjeldsgrad er 85 % og på nivå med 
kostragruppe 11.  
 

 
 
Figur 4.3: Netto lånegjeld i  % av brutto dr ifts inntekter (gjeldsgrad)  

 

Kommunen har som mål å redusere gjeldsgraden mot et nivå på kostragruppa (86 %). Som det 
framgår av figur 4.3 over, er kommunens gjeldsgrad ved utgangen av 2017 redusert til 99 %, men 
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ligger fortsatt over kostragruppa der gjeldsgraden også er redusert i 2017 (85,8 %). Vi ligger også 
over nivået i Nord-Trøndelag (gul linje) som er 92,3 %, og landet uten Oslo (blå linje) på 83,6 %.  
Netto lånegjeld pr innbygger har, i perioden 2014 til 2017, økt med kr 23 408 pr innbygger og utgjør 
ved utgangen av 2017 86 800 kroner.  
 
Det er verd å merke seg at kommunen har ubrukte lånemidler på 76,6 mill. kroner. Om framdriften i 
prosjektene hadde gått som forutsatt, hadde gjeldsgraden vært høyere. Ubrukte lånemidler vil bli 
benyttet til å finansiere vedtatte, pågående investeringer kommende år. 
Kommunens lånegjeld er betydelig og vil få konsekvenser i form av økte avdrag på lån. Rentenivået 
er pr 31.12 lavt, og en økning i renter vil sammen med økte avdrag, få betydning for 
driftsbudsjettene i lang tid framover.   

Rådmannen er bekymret for den høye gjeldsgraden sett i lys av kommende investeringer. 
 

4.3 Sammensetning og verdi av lån 

Kommunens lånegjeld fordelt pr. långivere framgår av figur 4.4 under. Lån til investeringer er i 
hovedsak tatt opp i Kommunalbanken og utgjør 74,8% av lånegjelda.  Det er videre tatt opp to lån til i 
Husbanken samt ett sertifikatlån fra 2015; alle knyttet til investeringer. 
 

 
Figur 4.4: Lånegjeld –  andel pr. långiver  

 
Kommunen har to lån med fastrente, begge i Kommunalbanken. Lån tatt opp i 2012 med rente 2,13 
% som utløper i 2021. Lån tatt opp i 2016 med 10 års fastrente til rente 2,19 %.   
Øvrige lån i Kommunalbanken er lån der renten er knyttet til 3 måneders Nibor eller «per tiden» 
rente. Lån knyttet til 3 mnd. Nibor rentejusteres hver tredje måned. Betingelsene var i 2017 - 
gjennomgående 3 mnd. Nibor tillagt inntil 0,4 % eller 0,7 % i margin.  
 
Kommunen har ett lån i sertifikatmarkedet.  Sertifikatlån har forfall under ett år, og kommunen har 
refinansiert dette ved forfall i løpet av 2017, ved tre måneders forfall.  
Ved utgangen av 2017 er sertifikateier NNB Markets med rentebetingelser 1,018 %. Sertifikatlånet 
ble refinansiert i februar 2017 til rente 1,144 %. 
 
Det er kun Husbanken som yter lån til videreutlån (startlån).  Pr 31.12. utgjør disse 35,1 mill. kroner. 
Ubrukte lånemidler fra Husbanken utgjør 8,4 mill. kroner. 
 
Vi har pr utgangen av 2017 ikke lån i obligasjonsmarkedet.  
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4.5 Avdrag på lån 

Løpetid for lånene er i løpet av 2017 redusert fra 17,7 til 16,8 år. Dette skyldes at det ikke er tatt opp 
nye lån i 2017. 
 
Det er betalt 31,9 mill. kroner i avdrag på lån som er belastet driftsregnskapet. Dette er 2 mill. kroner 
mer enn budsjett og 3,6 mill. kroner over minimumskravet etter kommunelovens § 50. Beregning av 
minimumsavdrag er kommentert nærmere i note 13 til årsregnskapet 
 
Avdrag på lån Husbanken knyttet til videreutlån kr 1 mill., er belastet investeringsregnskapet. 
Mottatte avdrag på 2,8 mill. kroner, er avsatt til bundet investeringsfond og skal betales inn som 
avdrag i 2018. Pr 31.12.17 utgjør saldo på avsatte mottatte avdrag 4,4 mill kroner som skyldes at det 
mottatte avdrag for 2017 ikke er innbetalt til Husbanken. Dette vil bli gjort i 2018. 
 

4.6 Renter på lån og rentesikring. Renterisiko  

Norges Bank har holdt styringsrente på 0,5 % uendret siden 2017.  3-måneders Nibor har i 2017 falt 
fra 1,17 % til 0,81 %. 10 års fastrente har vær relativt stabil på 1,94 %.  
 
Som figur 4,5 under viser, er renteutgiftene redusert fra 16,2 mill. kroner i 2014 til 14,4 mill. kroner i 
2017.   I 2017 er renteutgiftene 5,3 mill. kroner lavere enn budsjettert.    
Mindreutgiftene skyldes at det er lagt til grunn et for høyt rentenivå, samt at det ikke var behov for 
låneopptak i 2017. I budsjettet ble det lagt til grunn en snittrente på 2,2 % i 2017. Faktisk rentenivå 
eksklusiv rentesikring, er ved utgangen av 2017 i gjennomsnitt 1,6 %.   
 
 

 
 
Figur 4.5 Utvikling i  renteutgifter 201 4-2017 

 
 
Renterisiko - rentesikring 
Iht. finansreglement skal lån med fastrente og annen rentesikring utgjøre minimum 20 % og 
maksimum 80 % av samlede låneporteføljen.  Iht. finansstrategi for rentesikring er målet å redusere 
sårbarheten og usikkerheten ved økt rentenivå, samt skape forutsigbarhet i rentekostnadene. Med 
dagens lånegjeld bør rentesikringen ligge opp mot 40 %.  
 
Av kommunens langsiktig gjeld på 683 mill. kroner, er 123 mill. kroner knyttet til lån med fastrente.  
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I tillegg er det inngått rentesikringsavtaler i Sparebank 1 SMN på 75 mill. kroner. Rentesikring 
omfatter sikring av 75 mill. kroner av kommunens lån med flytende renter ved en rentebytteavtale. 
Dette er et alternativ til fastrenteavtaler.  
Kommunen har tre rentesikringsavtaler med varierende renter, gjennomsnittlig rentesats 3,23 % 
med utløp fra 2019 til 2022. Alle rentebytteavtaler er inngått gjennom vår hovedbankforbindelse.  
Kostnader knyttet til kommunens rentesikringsavtaler er netto kr 2,2 mill. kroner.  Det er ikke inngått 
nye avtaler om rentesikring i 2017. 
 
Av lånemassen er 198 mill. kroner, som utgjør 29,3 %, sikret gjennom fastrente eller 
rentebytteavtaler. Videre belastes deler av lånegjelden selvkostområdene vann og avløp, og 
kommunen mottar rentekompensasjon fra Husbanken.  
Korrigert langsiktig gjeld etter nevnte ordninger som ikke er sikret og som det knyttes renterisiko til, 
er 316 mill. kroner.  
 
Som tabell 4.1 under viser utgjør gjeld som er rentesikret eller inndekket gjennom selvkost og 
rentekompensasjon Husbanken, omlag 54 %.  Dette innebærer at renteeksponert gjeld er 46 %.  
Dette er omtrent på samme nivå som i 2016. 
 

tall i 1000 kr 2017 2016 Endring 

Langsiktig gjeld 31.12 683 234 714 243 -31 008 

Rentesikring fastrentelån 123 300 131 100 -7 800 

Rentebytteavtaler 75 000 100000 -25 000 

Korrigert langsiktig gjeld 31.12 484 934 483 143 1 792 

Selvkost vann og avløp, grunnlag refusjon 116 000 101 000 15 000 
Rentekompensasjon Husbanken, grunnlag for 
refusjon 53 000 53 000 0 

Renteeksponert gjeld 315 934 329 143 -13 208 

Renteeksponert gjeld 46,24 % 46,08 % -0,16 % 

Rentesikret/kompensasjonsberettiget 53,76 % 53,92 % -0,16 % 
Tabell 4.1 rentesikring og renteeksponert gjeld  

 
 
Rentesikringen er, etter rådmannens syn, innenfor vedtatt finansstrategi og har en akseptabel 
renterisiko.  
 
Rådmannen anser at låneforvaltningen er gjennomført i samsvar med kravene i finansreglementets  
retningslinjer. 
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5. INTERN KONTROLL  

 
Etablerte internkontroll skal overvåke at virksomhetene følger gjeldende regelverk og 
kommunestyrets vedtak og føringer, jfr. kommunens politiske styringsstruktur. Effektiv ressursbruk 
og høy kvalitet på tjenestene, er grunnleggende mål for kommunens tjenesteyting.  

Kommunestyrets vedtak og føringer ligger nedfelt i det overordnede planverk med kommuneplanens 
samfunnsdel med underliggende kommunedelplaner og temaplaner, budsjett og økonomiplan.  I 
budsjett for 2017 er enhetens virksomhetsplaner vedlagt. Virksomhetsplanene skal bl.a. bidra til å 
synliggjøre tiltak som iverksettes og måloppnåelse. I årsrapportens del 2 beskrives årets resultater og 
måloppnåelse. 

Den overordnede administrative internkontroll ivaretas gjennom månedlige ledermøter og halvårlige 
utvidede ledermøter med lederteamene, innenfor rammen av tonivåmodellen. Det rapporteres 
formelt månedlig til rådmannen på økonomi, resultat og forhold for øvrig. Overordnet 
statusrapportering til kommunestyret skjer tertialvis. Rådmannen utarbeider månedlige 
statusrapporter til hovedutvalg og formannskap.  

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på vårt internkontrollsystem og på 
administrative plan- og rapporteringssystemer. I 2017 har det vært satt stor innsats i å få alle 
relevante prosedyrer inn i EQS som vårt kvalitetsstyringssystem, et arbeid som har pågått i alle 
kommunens virksomhetsområder.   

I 2017 har vi også tatt i bruk avviksskjema i hele kommuneorganisasjonen. Alle ledere har fått 
opplæring i hvordan avviksskjema fungerer, og hvordan de skal følge opp innrapporterte avvik. 
Avviksskjemaet skal være enkelt og brukervennlig, og har blitt tatt i bruk på enhetene. Lederne har 
hatt ansvar for opplæring av sine personalgrupper. I 2018 arbeider vi videre med hvordan vi skal 
benytte statistikker og metadata fra innmeldte avvik som et ledd i vår overordnede avvikshåndtering 
og kvalitetsstyring. Kommunens ledere vil bli involvert også i dette arbeidet.  

I 2017 er det arbeidet videre med tema innkjøpssamarbeid med intensjon å se på muligheter for et 
utvidet interkommunalt samarbeid for hele Innherredsregionen. Målet var å oppnå et større og mer 
robust fagmiljø - og større markedskraft. Mot slutten av 2017 ble det klart at det var ønskelig også å 
se på muligheten for samarbeid med det allerede etablerte innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen. 
Dette arbeidet fortsetter inn i 2018. Kommunen benytter e-handel, som skal sikre riktig utnytting av 
rammeavtaler og en effektiv innkjøpslogistikk.  

Vi har fått til mye på internkontrollområdet i 2017. Det gjenstår likevel fortsatt en del arbeid før vi 
har fått god nok effekt av vårt elektroniske kvalitetssystem, og dette arbeidet fortsetter for fullt inn i 
2018.  
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6. ARBEIDSGIVERPOLITIKK 

Hovedinnsatsområdene i vår organisasjonspolitikk er rekruttering, kompetanse, heltid, kvalitet, etikk 
og nærvær.   

6.1 Redegjørelse likestilling 

 Lederstilling Totalt Lederstilling Totalt Lederstilling Totalt Lederstilling Totalt 

Andel 
ansatte  

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 

Kvinner 47,8 % 85 % 65 % 85 % 63 % 85 % 70 % 85 % 

Menn 55,2 % 15 % 35 % 15 % 37 % 15 % 30 % 15 % 

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

6.2 Etisk standard 

Formålet med våre etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder 
for ansatte i kommune. Ansatte skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på 
vegne av alle innbyggerne i kommunen.  Etiske retningslinjer ble revidert i 2017 og nye vedtatt i 
2018. 

6.3 Nærvær 

Vår målsetting for 2017 var en nærværsprosent på 93 %. Nærværstallet for 2017 er på 90,7 %. 
Tilsvarende tall for 2016 er 91,4 %, 2015 er 90,5 %, 2014 er 90.9 %.  
 
Det samlede sykefraværet er høyere enn vår målsetting. Det er nå etablert et eget sykefraværs-
prosjekt i 2018 for å forsterke vårt fokus på arbeidet. Mandat for prosjektet er behandlet av 
administrasjonsutvalg i mars 2018.  
 
 

 
Figur 6.1 Nærvær 2013-2015 Inderøy kommune Tabell  –  k ilde Agresso fraværsmodul 04 .04.18 
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7. UTVIKLING I DE ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER.  

Inderøy kommune er inne i en periode med store økonomiske utfordringer og omstillingsbehov. I 
2017 er det budsjettert og avlagt regnskap med et negativt netto driftsresultat. Negativt netto 
driftsresultat innebærer at vi bruker av tidligere oppsparte midler for å balansere driften. Dette er 
ikke bærekraftig over tid.   

Nytt inntektssystem fra 2017, og mulig endringer i distriktsindeks, forventes å redusere kommunens 
økonomiske handlingsrom. Kommunens demografiske utvikling viser en nedgang i antall yngre og 
yrkesaktive, og en økning av antall eldre de neste ti årene. Dette sammen med svakere økning i 
folketallet enn landet, vil kunne påvirke de økonomiske rammeoverføringene i negativ retning. 
I 2017 fikk kommunen 6,7 mill. kroner i merinntekter av frie skatteinntekter. Det kan ikke forventes 
slike merinntekter framover.  

Nedtrapping av inndelingstilskuddet, årlig om lag 18 mill. kroner fra 2027 til bortfall fra 2032, 
medfører behov for tilsvarende reduksjon av kommunens driftsnivå på mellomlang sikt.  

For å møte de økonomiske utfordringene har kommunen i 2017 tatt i bruk eiendomsskatt på annen 
næringseiendommer og fra 2018 også på boliger og fritidseiendommer. Selv om det i 
økonomiplanperioden 2018-2022 er lagt til grunn et skattenivå på 3,5 promille, blir ikke målet om 2 
% netto driftsresultat oppnådd. Dette gir grunn til bekymring. 

Inderøy kommune står derfor overfor store omstillingsbehov. Kommunen må redusere utgiftsnivået 
samtidig som det gjennomføres en omstilling for å møte endringer i behov fra kommunens 
innbyggere. I 2017 er det fattet vedtak om å investeres i helsehus og omsorgsboliger i perioden 2018-
2021 der fase 1 og 2 realiseres parallelt i 2018-2021. Dette er en store investeringer som vil øke 
kommunens gjeldsgrad og gi økte finansutgifter framover. Det vil i løpet av 2018 legges fram forslag 
til omorganisering av helse- og omsorgssektor. En mulig økonomisk effekt av dette må ses i 
sammenheng med økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester som følge av ovennevnte 
demografiske utvikling.   
 
Det vil etter rådmannens vurdering være behov for omstillinger innen øvrige sektorer. I løpet av 2018 
skal en utredning av oppvekstområdet foreligge.  
 
Kommunen har hatt betydelige investeringer som har medført en høy gjeldsgrad. Det forventes et 
økt rentenivå i løpet av 2018. Endringer i rentenivå vil påvirke kommunens økonomi.  Kommunens 
finansstrategi om nivå for rentesikring, vil derfor måtte vurderes løpende. 
 
 
Inderøy, 10. april 2018 
 
 
Peter Ardon 
  rådmann 
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Del 2 Årsrapport 

8. Innledning årsrapport 

Årsrapporten beskriver nærmere resultatutviklingen på de ulike tjeneste- eller 
virksomhetsområdene. Beskrivelsen tar utgangspunkt i enhetenes virksomhetsplaner for 
2017. I virksomhetsplanene er det formulert målsettinger på følgende nivå: 

- Brukernivå 
- Medarbeidernivå 
- Økonominivå 
- Samfunnsnivå 

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

9. Politisk og administrativ organisering 

9.1 Politisk organisering 

Inderøy kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i 

kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes 

forholdsvis representasjon i kommunestyret.  

 

 
Figur 9.1 Polit isk organiser ing  
 

 

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

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

 
 
Figur 9.2 Administrativ organisering  
 

 

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder 

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

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

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

instruks og delegeringsreglement.  

  

Rådmannens ledergruppe består av assisterende rådmann og enhetsledere. I 2017 hadde 

Inderøy kommune 14 definerte enheter. Enhetslederne er i praksis delegert rådmannens 

myndighet innenfor sine ansvarsområder. 
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10. Det kommunale plansystemet og årsrapportens plassering i dette  

 

 
 
Figur 10 Il lustrasjon av kommunens plansystem  
 

Kommunal planarbeid består av ulike planprosesser, styringssystem og 

rapporteringsverktøy. Som det fremkommer i figuren ovenfor er virksomhetsplanen en del 

av det kommunale 1-årshjul og skal dermed gi en beskrivelse av de målsettingene man har 

formulert for et helt driftsår. Premissene for virksomhetsplanen legges i budsjettdokumentet 

(1-årshjul) og økonomiplan (4-årshjul). 

 

Virksomhetsplanen er dermed et styrings- og rapporteringsverktøy, både i et 4-års- og 1-

årsperspektiv, og det er i denne sammenheng at det legges koblinger mellom 

virksomhetsplan og kommunens årsberetning/årsmelding. 

 

Enhetene har formulert virksomhetsplaner i en årrekke. Dette har over lengre tid blitt 

anvendt som et rent administrativt styringsverktøy og har i mindre grad blitt satt i 

sammenheng med de øvrige kommunale plan- og rapporteringsverktøyene. Likevel har 

rådmannen vurdert det som hensiktsmessig å ta utgangspunkt i virksomhetsplanene fra 

2017 når årsrapporten formuleres. I enkelte tilfeller vil dette medføre at det fortsatt finnes 

løse koblinger mellom enhetenes drift og det overordnete kommunale planverket. Det må 

imidlertid understrekes at dette ikke vil si at enhetene har vært drevet i tråd med de 

føringene som legges i blant annet budsjett- og økonomiplan og/eller overordnet planverk. 

 

I det videre vil rådmannen ha fokus på å ha en tettere integrering mellom 

virksomhetsplaner, årsmelding og kommunens overordnete planverk. 
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11. Generelt om kommunens drift og aktivitetsområder  

I dette kapitlet vil rådmannen gi en kort beskrivelse av viktige/større hendelser innen 

kommunens drift. Det henvises for øvrig til kapittel 12 for en nærmere beskrivelse av 

kommunens drift i de ulike driftsenhetene. 

 

Eiendomsskatt 

I 2016 ble følgende prinsippvedtak fattet innfor temaet eiendomsskatt: 

Med bakgrunn i blant annet at ca. 70 % av de forespurte i innbyggerundersøkelsen responderte 

positivt til at Inderøy kommune skal opprettholdes med dagens grenser, valgte kommunestyrets 

flertall å vedta å ikke gå inn for kommunesammenslåing. Det får konsekvenser for Inderøy kommunes 

inntektsgrunnlag, ettersom endringene i inntektssystemet er ment å straffe såkalt «frivillig små» 

kommuner. 

 

En erkjenner i tillegg at dagens eiendomsbeskatning på de enkelte verker- og bruk som blir 

truffet er urimelig skjev – og ønsker derfor å utligne dette noe gjennom en bredere beskatning. For å 

sikre utviklingskraft i Inderøy framover bes derfor rådmannen å: 

 

å iverksette prosessen knyttet til utvidelse av eiendomsskatteområde i Inderøy 

kommune. Tempoplanen knyttet til denne prosessen, tilpasses de lovlig angitte fristene for 

utvidelse av eiendomsskatteområdene. 

 

Det tas sikte på at utskrivningsområdet for eiendomsskatt utvides på følgende måte: 

 Utskrivningsområdet for 2017 utvides til Verk og bruk og andre næringseiendommer – jfr. 

Eiendomsskatteloven § 3 d) 

 Utskrivningsområdet for 2018 utvides til alle eiendommer i kommunen – jfr. 

Eiendomsskatteloven § 3 a) 

 

 En klar forutsetning for vedtaket er at beskatningen på verker- og bruk reduseres, og at en i 

det videre satser på infrastruktur i hele kommunen. 

 

Dette vedtaket ble senere fulgt opp i budsjettvedtak for budsjett og økonomiplan for perioden 2017 

– 2020. Administrasjonen har i denne sammenheng jobbet aktivt med forberedelsene knyttet til 

utvidelse av utskrivning av eiendomsskatt, til å gjelde for også "andre næringseiendommer" i 2017. 

Videre har det pågått et omfattende takseringsarbeid av alle boliger og fritidseiendommer i 

kommunen. Dette for å legge til rette for innføring av eiendomsskatt for alle objekter i kommunen 

fra og med 2018. 

 

 

Helse- og omsorgsutredningen 

Mandatet for den pågående Helse- og omsorgsutredningen ble vedtatt i 2016. Her ble det blant 

annet presisert at det skal tas hensyn til føringer i intensjonsavtalen som er inngått 

mellom gamle Mosvik og gamle Inderøy kommune. Det åpnes likevel opp for at andre type(r) helse-

/omsorgstjenester kan etableres/utvikles i Mosvik istedenfor sykehjem, som erstatter dagens 

sykehjems-/kjøkkendrift. På denne måten sikrer man fortsatt aktivitet/tjenesteproduksjon innenfor 
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helse-/omsorgsområdet i Mosvik, som er av minst samme omfang som dagens helse-

/omsorgstjeneste i Mosvik. 

 

I 2017 har utredningsarbeidet pågått og det foreligger politisk vedtak i saken som lyder som følger: 

Fremlagte bygge- og investeringsplan godkjennes, med en forsering av fase 2 slik at fase 1 og 2 
realiseres parallelt i 2018-2021. 
 
Investeringsbudsjettet for 2018 justeres i forbindelse med budsjettet for økonomiplanperiode. Det 
legges til rette for en prosjekteringsfase i 2018, som vil konkretiserer framdriftsplan og nødvendige 
investeringsbehov. Det forutsettes en kritisk gjennomgang av arealbehovet, i denne sammenheng tas 
det stilling til hvor mange boenheter som skal realiseres i Mosvik (20-24), og alternativ plassering av 
produksjonskjøkken. 
  
Prosess for organisering av planleggings- og samspillsprosess vedtas iht. forslag om 
samspillsentreprise. 
  
Rådmannen bes om å utrede aktuelle tomter for plassering av Helsehuset, dyrket areal skal i minst 
mulig grad berøres. 
  
Rådmannen bes om å iverksette prosess for en hensiktsmessig organisering av helse- og 
omsorgstjenestene i Inderøy kommune. Den nye organiseringen skal understøtte en ønsket dreining 
av tjenestetilbudet iht. BEON-prinsippene. Som ledd i den nye organisasjonsmodellen skal det legges 
til rette for etablering av et felles forvaltningskontor etablering av hverdagsmestringsteam for å 
innføre hverdagsmestring som metode i tjenestetilbudet. 
  
Det igangsettes et arbeid for vurdering av hvordan KAD og tilbudet for utskrivningsklare pasienter 
skal ivaretas i framtida - i løpet av 2018. Dette arbeidet bør skje parallelt med, og ses i sammenheng 
med, detaljering av innhold i helsehus. 
  
Rådmannen bes arbeide videre med salg av kommunal bygningsmasse/tomt i Mosvik sentrum 

(kommunehuset, Bakkely og Vangen). 

 

I 2018 vil rådmannen jobbe videre med implementering/iverksetting av dette vedtaket 

 

PPT 

I 2017 ble PP-tjenesten for Inderøy og Leksvik IKS lagt ned. Dette fordi at Leksvik slo seg sammen 

med Rissa til den nye Indre Fosen kommune fra og med den 1. januar 2018. For fortatt å sikre god 

tjenesteleveranse har Inderøy kommune inngått et interkommunalt samarbeid med Steinkjer 

innenfor PP-tjenesten. Dette vil si at Steinkjer kommune fra 1. januar 2018 har tatt over ansvaret for 

kommunens PP-tjeneste. Samarbeid er et administrativt vertskommunesamarbeid etter Kml. § 28. 

De fleste ansatte som jobber for Inderøy og Leksvik PPT har blitt med i denne 

virksomhetsoverdragelsen. 

 

NAV Inn-Trøndelag 

Også NAV-Inderøy har pr. 01.01.2018 gått over til å være en del av NAV Inn-Trøndelag med Steinkjer 

kommune som vertskommune. Inderøy har fortsatt en lokal tilstedeværelse i tidligere lokaler. Også 

her har alle ansatte blitt med i virksomhetsoverdragelsen. 
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12. Måloppnåelse for virksomhetsområdene  

12.1 Sentraladministrasjon 

 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Høyere grad av digital 
tjenesteyting 

Faktisk sjekk 80 % av all skriftlig 
kommunikasjon fra 
kommunen til brukere 
skjer elektronisk (gjelder 
korrespondanse som ikke 
er unntatt offentlighet) 

Digital forsendelse – Svar Ut 
ble tatt i bruk i 2017. Det vil 
bidra til høyere grad av digital 
forsendelse. Sentral-
administrasjonen har tatt det i 
bruk i 2018. Mål ikke nådd 

Utredning innen helse- og 
omsorgstjenesten er 
gjennomført i løpet av 
2017 

Faktisk sjekk Rapporten skal kunne 
danne et tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag for 
det politiske styringsnivå 
for videre veivalg 

Rapporter levert i henhold til 
politiske bestillinger. Mål 
nådd. 

God igangsetting av 
driftsfase drift og 
vedlikehold AKSET kultur- 
og skolesamfunn 

Avviks-
registrering 
 
 

Avvik fra vanlig drift 
holdes til det minimale. 
Dette vil si at brukere av 
bygningsmassen (elever 
og ansatte) er fornøyde 

Det er ikke foretatt konkret 
avviksregistrering, så det 
foreligger ikke konkret 
dokumentasjon som 
bekrefter/avkrefter en god 
igangsetting av driftsfasen. 
 
Rådmannen har imidlertid 
deltatt i styringsgruppen for 
innholdsprosjektet, og i løpet 
av 2017 har man jobbet med å 
få en god driftsorganisasjon på 
plass. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
 

Snitt 4,5 for hele 
organisasjonen 

Undersøkelse ble utsatt til 2018 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 % 91 % 

Bedre IKT-
tjenesteleveranse 

Faktisk sjekk pr. 
tertial – 
eksempelvis 
gjennom antall 
oppmeldte saker 
v/ Helpdesk 

Nedgang i antall 
avvik – tallfestes 
ikke 

Det foreligger pr. i dag ingen 
konkret dokumentasjon her, men i 
løpet av 2017 har man igangsatt 
«Diginn-prosjektet», som skal gi 
Inderøy kommune et mer 
konkretisert målbilde innenfor IKT-
samarbeidet  

Bedre implementering av 
innkjøpssamarbeidet 

  Utviklingsrådgiveren har hatt 
hovedansvar for den fortløpende 
kontakten. Det jobbes også med en 
utredning av et mer formalisert 
regionalt innkjøpssamarbeid. 

God og hensiktsmessig 
møtestruktur 

Faktisk sjekk  Alle planlagte møter med 
enhetsledere, tjenesteledere, 
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hovedtillitsvalgte, verneombud er 
gjennomført. 

Videreutvikle kommunens 
kvalitetssystem 

Faktisk sjekk Økt bruk i 
kommunens 
ordinære 
tjenesteproduksjon 
– tallfestes ikke 

Økt bruk av systemet, innført 
avvikssystem, faste utviklingsmøter 
er gjennomført 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God overordnet 
økonomistyring 

Regnskap/ +/- 2 % Enkelte enheter har blitt fulgt opp 
særskilt. Dette har ført til et sterkere 
økonomifokus innenfor disse enhetene. 
Likevel opplever rådmannen den 
økonomiske statusen som lite 
tilfredsstillende. Det er for mange 
enheter, primært innenfor oppvekst 
som går med et overforbruk. Se for øvrig 
også del 1 for en nærmere beskrivelse  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Levere gode utredninger 
som grunnlag for politiske 
beslutningsprosesser, i 
riktig tid 

  Rådmannen etterstreber til en hver tid 
at alle politiske saker blir levert til 
politisk styringsnivå innenfor de gitte 
fristene. Det har i enkelte tilfeller likevel 
vært nødvendig å ettersende saker fordi 
de ikke var ferdigstilt innenfor fristen. 
Dette har som regel skjedd i samråd 
med ordfører og/eller på bakgrunn av 
diskusjon i sakslistemøte 

 

12.2 Plan, landbruk og miljø 

 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Registrere 
tidsbruk 
Registrere utfall 
av klagesaker.  

Følge lovpålagte 
frister 
 

Ca. 85 % ( tidsfrister for byggesak 
forsinket etter sommerferien) 

Tilgjengelig tjenester Tilbakemelding 
fra brukerne av 
tjenestene 
Ulike 
undersøkelser 
på tjenestene 

Høy 
brukertilfredshet. 

Ca. 95 %  
(Tiltakene er stort sett gjennomførte 

God brukermedvirkning Tilbakemelding 
fra brukerne 

Høy 
brukertilfredshet 

Gjennomført god medvirkning. Likevel 
kan det i enkelte tilfeller skje at man får 
en lavere brukertilfredshet pga. 
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sakenes karakter. Det er imidlertid ikke 
ført statistikk på hvor ofte dette har 
skjedd. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Tilbakemelding 
fra ansatte 

Høy trivsel på 
arbeidsplassen 

95 %  
Oppsette tiltak gjennomførte, lite tid 
til utviklingsoppgaver 

Høy nærværsprosent Registrering Ikke sykedager 
som er 
jobbrelatert 

98 %  
Få sykedager. 
Hjelpemidler innkjøpt 

God ledelse Tilbakemelding 
fra ansatte 

Høg trivsel på 
arbeidsplassen.  

95 %  
Årlige medarbeidersamtale 
gjennomført. 
Ønske om mer tid til individuell 
oppfølging. 

Oppdatering Antall kursdager/ 
vekttall 

Alle 
medarbeidere 
skal ha et tilbud i 
løpet av året. 

100% 
Kurs /oppdatering tilbudt til alle 
medarbeidere.  

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 10 % 100 % , innenfor ambisjonsnivået 

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % 0 % 

Alle brukere blir 
fakturert/Kjøp av 
tjenester 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Gjennomført rapportering. 
(Prosjekt som ligger utenfor driften vår 
er med i regnskap for PLM) 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Bidra til å utvikle bolig og 
fritidsområder 

Antall innbyggere 
Tilgjengelig 
boligtomter 

Tilgjengelig 
boligtomter i alle 
grender 

100%  
Ambisjonsnivået oppnådd 

Bidra til å øke 
matproduksjonen 

Statistikk 2 % Produksjonsarealet litt opp, men 
reduksjon i antall husdyrbrukere. 

Bidra til mer bærekraftig 
energibruk 

Statistikk 10 % Usikker da årlige – kommunevis 
statistikker ikke finns i SSB lenger. 

 

12.3 Sakshaug skole 

 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  
 

4,5 
 
 

Gjennomført elev-, foreldre- og 
lærerundersøkelse i desember/ 
januar.  
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Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 
Direkte tilbake-
meldinger 

Åpenhet, 
kommunikasjon 
 

Svarprosent foresatte: 49,3% 
Merk: Alle (begge) foresatte ble 
invitert én gang pr. elev, så vi er 
fornøyd med svarprosenten. 
 
Resultat foreldreundersøkelse svarer 
til ambisjonsnivået: 
God kommunikasjon heim/skole: 4,5 
Raskt få møte med kontaktlærer: 4,7 
Raskt få møte med ledelse: 4,6 
 

Trivsel blant elever 
 
 

Elevundersøkelsen 
Foreldre-
undersøkelsen 

99 %* 
(*Målskala: 1-5) 

Elever og foresatte svarer at elevene 
i stor grad trives på skolen: 
Elever: 4,3 
Foresatte: 4,7 
Elevrådet har tatt til orde for å 
arbeide videre med hvordan det skal 
være trygt å si fra i skolemiljøet. 
 

God 
brukermedvirkning 
 

Bruker- 
undersøkelser 
 
Referater fra 
gjennomførte møter 

4,5 
 
 
Månedlig 
Månedlig 
Minimum 2 pr. 
skoleår 

Elevene opplever størst grad av 
medvirkning på regler og hvordan de 
skal ha det (4,6) og mist på hvordan 
de skal arbeide i fagene (3,5). 
Foresatte svarer det samme (hhv 4,1 
og 3,5). 
 
Det er i 2017 gjennomført 8 
elevrådsmøter (4 vår, 4 høst)  
7 FAU-møter (4, 3 h), 3 SU/SMU-
møter (2v, 1 h). 
 

God læringskultur 
 

Bruker-
undersøkelser 
Kartleggingsprøver 
Nasjonale prøver 
Observasjon 
 

4,5 
 
 
 
 
 
 
Færre under kritisk 
grense, 
flere på nivå 3 i 
lesing. 
 
Delingskultur 

Syns elevene det er viktig å arbeide 
godt med skolearbeid?  
Elever svarer 4, foresatte 4,1 
Elevene gir uttrykk for god 
voksenstøtte både heime og på 
skolen: hhv  
 
Resultater nasjonale prøver:  
Skolen hadde flere på mestringsnivå 
3 enn på nivå 1 i lesing.  
 
Felles arbeid på team/fellestid, bl.a. 
læreplanarbeid, vurdering, leseplan. 
Fagnettverk i AKSET og 
Inderøyskolen. 
 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
 

4,5 
 

Medarbeiderundersøkelsen ble 
utsatt til våren 2018 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 
Høy 
nærværsprosent 

Nærværs-statistikk 93 % Mål oppnådd. 
Nærværsprosent totalt: 93,2 
 

God ledelse Medarbeider-
undersøkelsen 
 

4,5 Støtte, hjelp og veiledning fra leder i 
tall fra lærer-undersøkelsen: 4 
Arbeider med å følge opp tiltaksplan 
etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. 
 

Kultur for læring og 
fornyelse 
 

Nye felles standarder 
for Sakshaug skole 
 
Nye felles planer og 
rutiner i AKSET 
 

Tydelig felles praksis 
 
 
Felles planer for 
samhandling på plass 
før høsten 2016 
 

Vi har gjennom hele året arbeidet 
systematisk med oppfølging av tilsyn 
fra Fylkesmannen (elevens 
læringsutbytte), for å innarbeide 
felles praksis. 
 
Aktivitetsplan med fellesmarkeringer 
i AKSET etablert. 
 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God 
økonomistyring 

Regnskap +/– 2 % Mål ikke oppnådd, av sammensatte 
årsaker (se regnskapskommentarer). 
 

Ikke avvik på fast 
lønn 

Månedsrapport 0 % Mål ikke oppnådd. 
 

Alle brukere blir 
fakturert 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Mål oppnådd. 
(Klarte ikke helt å treffe med riktig 
regnskapsår på alt, verken 16-17 
eller 17-18.) 
 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler med 
positiv omtale 

Minimum ett oppslag 
pr halvår 
 

Omtale av samarbeidsprosjekt i 
AKSET vår (språkprosjekt) og høst 
(estetisk læring). 
 

Oppslag om 
fellesaktiviteter i 
årshjulet 
 
Informasjon 
tilgjengelig under 
Informasjon  
 

Aktuelt 
 
 
 
Fortløpende/ 
gjeldende info alltid 
tilgjengelig 

Aktivitetsplan og avisoppslag på 
oppslagstavla. 
 
 
18 saker på heimesida i 2017. 

Et skolemiljø som 
oppleves trygt, 
mangfoldig og 
inkluderende  
 

Elev-undersøkelsen 
Foreldre-
undersøkelsen 
 

4,8 Elever om mobbing: 4,8 
Kan snakke med noen ved behov: 4,6 
(elever og foresatte) 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 
Bruke nærmiljøet 
aktivt  
 

Bruker-undersøkelser 
 
Dokumentert 
aktivitet 
 
 

4,5 
 
Tiltak i planer er 
gjennomført 
 
Nye initierte 
samarbeidstiltak  
 

Ikke målt i brukerundersøkelser. 
 
Nærmiljøplan stort sett fulgt. 
 
Nyetablert kontakt med Dans i 
Trøndelag.  

 

12.4 Sakshaug barnehage 

 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Beredskaps plan mot  
Mobbing i 
barnehagen 

Bruker- 
undersøkelser  

Ingen opplever 
utenforskap 

Barnehagen har ikke hatt 
mobbesaker i 2017. 

Fornøyde 
foreldre/foresatte 

Brukerundersøkelse 95 % Har ikke gjennomført undersøkelse i 
2017. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Høy Nærværsprosent Mnd.statstikk 93 % Totalt fravær på 12,86%. 
(Langtidsykmeldinger på 10.78% og 
egenmeldinger på 2.08%). Målet ble 
ikke nådd.  

Holdningsskapende 
arbeid- 
kvalitetskjennetegn 
jobbing 

Tema i alle møter 
og samtaler 

Alle kjenner 
barnehagens  
mandat og 
verdigrunnlag 

Vi har jobbet med implementering av 
ny Rammeplan i personalmøter og 
på planleggingsdager. 
 

Ståstedsanalyse Undersøkelse for 
ansatte  

Hva skal vi jobbe 
mere med/bli bedre 
på 

Ikke gjennomført ståstedsanalyse i 
2017. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Drift i henhold til budsjettramme. 0.2 
% 

Alle brukere blir 
fakturert 

 
fakturagrunnlag 

 Ingen avvik 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Omdømmebygging 
Framsnakking 

Innbygger 
undersøkelse 

Enheten er positivt 
omtalt lokalt 

Vi har fylt opp barnehagen med barn 
og tatt inn ekstra barn ved å utvide 
tilbudet med ei gruppe på 4 barn ved 
å opprette ei avdeling på Skjæret. 
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12.5 Røra skole og barnehage 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

 Foreldreundersøkelsen ble ikke 
gjennomført i år. Det er bestemt at 
den skal gjennomføres hvert annet år. 
 
Fokus er ellers kontinuerlig 
forbedringsarbeid på de tjenester 
skolen yter- både overfor elever og 
foreldre. 

Trivsel blant elever Elevundersøkelser 99 % 76 % melder om god trivsel på skolen.  
Snitt ligger på 4. 
Ambisjonsnivå er ikke i samsvar med 
resultat. Ungene trives, men vi ligger 
noe lavere enn ønsket. 

Økt læringsutbytte Kartlegginger  Hovedvekt av 
elever på nivå 2 og 
3 i NP, progresjon 
ved kartlegginger. 

Engelsk: 
Nivå 2, 29%     Nivå 3, 24%  
Lesing: 
Nivå 2, 41%     Nivå 3, 6%  
Regning: 
Nivå 2, 41%      Nivå 3, 12%  
 
Resultat på nasjonale prøver er ikke i 
tråd med målsetting. Bakenforliggende 
årsak er diskutert i personalgruppa. 
 
Gjennomgang av alle elever etter 
kartleggingsprøver. Dette er i stor grad 
tilfredsstillende mtp. progresjon hos 
den enkelte. Ev tiltak jfr. tilpasset 
opplæring iverksettes ved behov. 
Elever som ikke har forventet 
progresjon meldes ev opp til PPt.  
 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

 Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres ila april. 
Medarbeidersamtale skole: 100 % 
positiv tilbakemelding på trivsel på 
arbeidsplass. Positiv tilbakemelding fra 
samtlige.  
Barnehagen er i gang med 
medarbeidersamtale r. 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 % Totalt nærvær 92 % 
Langtidsnærvær 94 % 
Korttidsnærvær 98 %  
 
Tilfredsstillende grad av måloppnåelse. 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Negativt resultat: -1.9% 

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % 98 % av budsjett. Har tidligere 
vært et misforhold mellom 
budsjett og regnskap. 

Alle brukere blir fakturert Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 %  

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler  Flere ganger pr år 3 artikler 
Her har vi mye å gå på!! 

Antall pr måned Ukentlig - 
Synlighet/ Tilgjengelighet. Aktivitet. Ukentlig Kirkekonsert, for alle. 

Åpen skole, for alle. 
Samarbeid med aktuelle aktører 
i lokalmiljøet: saniteten, korpset, 
kirka. 
Bruk av fb siden kan bli bedre. 

 

12.6 Utøy skole og barnehage 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

deltagelse 
 
 
 
 
Skole-hjem 
samarbeid 
 
Faglig og sosial 
utvikling av eleven 

Foreldreundersøkelsen i skolen 
hadde 76% besvarelse som 
anses som en høy grad av mål-
oppnåelse. 
  
Høy grad av mål-oppnåelse. 
 
Høy grad av måloppnåelse. 
Viser til resultat på 
foreldreundersøkelsen. 

Trivsel blant elever Elevundersøkelser 99 % Høy grad av måloppnåelse 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 – Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
 

Ikke gjennomført i perioden 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 % Middels grad av måloppnåelse. 
Noe høyt langtidsfravær. 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Middels grad av måloppnåelse. 

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % Lav grad av måloppnåelse. Uforutsette 
innsparinger.  

Alle brukere blir 
fakturert 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Høy grad av måloppnåelse 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler 5 Flere ganger pr 
år 

Høy grad av måloppnåelse gjennom å 
inviterer foresatte og familie inn på 
Enheten.  

Antall pr måned 1 Annenhver 
måned 

Høy grad av måloppnåelse gjennom 
facebook og inderøyningen. 

 

12.7 Mosvik skole og barnehage 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

Ikke gjennomført i 2017 

Trivsel blant elever 
Mobbefritt læringsmiljø 

Elevundersøkelser 99 % Trivsel 4,3 (høyest 5,0) 
Mobbing 4,8 (høyest er 5,0) 

Tilgjengelige tjenester 
for heim - 
skolesamarbeidet 

Bruk av 
Mobilskole 
Informasjon på 
hjemmesiden 

Positive 
tilbakemeldinger 
på tjenestene 

Mobilskole 
Månedsinfo på hjemmesida 
Ukeplaner i alle klasser 
Månedsinfo i barnehagen 
Nytt i 2017 – felles Facebook-side for 
barnehage og skole 
 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

 Ikke gjennomført i 2017 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 % Nærvær 93,85 % 

Fokus på ledelse og 
relasjoner 

Medarbeider-
undersøkelse 

4,5 Ikke gjennomført i 2017 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % -2% 

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % ok 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 
Alle brukere blir 
fakturert 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % ok 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler  Flere ganger pr år 
 

Minimum en artikkel pr mnd. på 
hjemmesida. 

Antall pr måned Ukentlig 

Yte god service med 
høy kvalitet 

Årlig evaluering i 
barnehagen. 
Foreldre-
undersøkelsen 

Kontinuerlig Foreldreundersøkelsen ikke gjennomført 
i 2017 hverken i bhg eller skole. 
Skolebasert vurdering 2016/17 
Evaluering bhg vår 2017 

Bidra til at barn og 
unge får en trygg og 
god oppvekst 

Årlig evaluering i 
barnehagen. 
Foreldre-
undersøkelsen 

God deltagelse i 
undersøkelsene 

Foreldreundersøkelsen ikke gjennomført 
i 2017 hverken i bhg eller skole. 
Skolebasert vurdering 2016/17 
Evaluering bhg vår 2017 

 

12.8 Lyngstad skole og barnehage 

 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Mobbefritt 
læringsmiljø for 
elevene 

Bruker- 
undersøkelser  

Ingen mobbes Høy grad: 
 I elevundersøkelsen 2017 scorer Lyngstad 
skole svært godt på trivsel, og har full score 
på temaet mobbing. Skolen verken har eller 
har hatt aktive 9A-saker dette skoleåret, så 
langt.  

Aldersadekvat 
leseutvikling 

SOL Forventet 
leseutvikling jf. 
pyramiden 

Middels grad: 
Til tross for skolering og avsatt tid på 
fellestid sliter vi med å få SOL som en 
integrert del av alle læreres praksis. Dette 
medfører at vi er usikre på leseutviklingen 
til alle elevene, men skolen følger den 
kommunale leseplanen og har som mål å 
sette SOL på timeplanen til neste skoleår for 
å lykkes bedre med dette.  

Beredskapsplan mot 
mobbing i barnehagen 

Bruker-
undersøkelse 

Ingen mobbes Høy grad: 
Det ble ikke gjennomført 
foreldreundersøkelse i 2017, men i 2016 
fikk barnehagen høy score på alle 
indikatorer med unntak av fysiske forhold 
(bygg). Tilbakemeldinger i foreldremøtene 
er svært gode, og de voksne i barnehagen 
er svært bevisst sine roller i forhold til 
forebygging av utestenging i henhold til 
beredskapsplan mot mobbing.  
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Nærvær Mnd. statistikk 93 % Høy grad: 
År 2017 
Skole – 3,58 % inkl. egenmeldt fravær på 0,57 
% 
Skole – SFO: 2,02 inkl. egenmeldt fravær på 
0,38 % 
Barnehage – 7,51 % inkl. egenmeldt fravær på 
0,4 % 

Lærende 
organisasjon 

Ståstedsanalyse To 
tiltaksområder 

Høy grad: 
Fra høsten 2017 har vi plukket ut to 
tiltaksområder for årene fremover: 
Språkløyper (jfr. Leseplan) og Vurdering for 
læring. Vurdering for læring vil sannsynligvis 
bli kombinert med/erstattet med Digital 
læring fra høsten 2018, jfr. kvalitetsplan for 
oppvekst.  

Holdningsskapende 
arbeid 

Gjennomgående 
tema i møter og 
samtaler 

Alle kjenner 
barnehagens 
verdigrunnlag 

Høy grad: 
Rammeplan og halvårsplan er gjennomgått på 
de faste personalmøtene siste år, og de faste 
ansatte har selv vært med på å utarbeide og 
implementere planene. Utfordringen er å få 
med vikarene i barnehagen på samme 
bevisstgjøring; dette vil vi forsøke å gjøre noe 
med ved å invitere vikarer inn på 
personalmøtene i tiden som kommer.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Høy grad: 
Enheten kom ut med et resultat på 100,86% 
ved regnskapsårets slutt.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Omdømmebygging 
kommunalt og lokalt 

Innbygger-
undersøkelsen 

Tydelig positivt 
bilde av tjenesten 
på enheten 

Høy grad.  
Innbyggerundersøkelsen 2017 viser at 74% av 
brukerne og hele 77% av innbyggerne er 
fornøyde med de tjenestene som blir tilbudt i 
grunnskolen (kilde: Difi.no). 
Inntrykk fra samtaler med brukere og 
foresatte lokalt tyder på at de i stor grad er 
fornøyde med den tjenesten vi leverer på 
Lyngstad skole og barnehage, og 
engasjementet er stort hos mange for å 
beholde skolen og barnehagen i fremtiden. 
Det er et positivt trekk ift omdømme.  
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12.9 Sandvollan skole og barnehage 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Mobbefritt 
læringsmiljø for 
elevene 

Bruker- 
undersøkelser  

Ingen mobbes Læringsmiljø for elevene: Vi har en relativt 
god score på elevundersøkelsen når det 
kommer til trivsel og trygt miljø (mellom 4,3-
4,6 der 5 er høyest). Men vi ser at noen 
enkeltpersoner har svart at de blir mobbet. 
Og i fht. ensomhet, har vi en litt lavere score 
(3,7), noe som viser at det er enkelte 
personer som opplever at de av og til, eller 
hele tiden er ensomme. En elev er en for 
mye, og dette tar vi på høyeste alvor. Vi 
jobber derfor med dette systematisk i 
kollegiet (se mer utfyllende under lærende 
organisasjon).  

Aldersadekvat 
leseutvikling 

SOL Forventet 
leseutvikling jf. 
pyramiden 

Vi har leseveiledere og klassemøter der vi tar 
opp leseutvikling til hver enkelt elev. Det var 
visstnok mer trøkk på SOL tidligere, da hadde 
Sandvollan og Røra dette som et felles tema. 
Men alle skal være kartlagt, og det vurderes i 
hvert klassemøte om tiltak skal settes inn.  

Beredskapsplan 
mot mobbing i 
barnehagen 

Brukerundersøkelse Ingen mobbes Vi hadde ikke brukerundersøkelse i 2017, 
men har planer om ny brukerundersøkelse 
høsten 2018. 
Vi er tett på barna hele tida. Vi har god 
oversikt og vi har god relasjonskompetanse 
blant personalet. Alle arbeider med dette i 
det daglige, og vi har det oppe på 
personalmøter, avdelingsmøter og 
planleggingsdager. Det handler om 
anerkjennelse, se hvert enkelt barn, gå inn i 
leiken å være der barna er. Vi har deltatt på 
forelesninger fra FUB om mobbing, og vi 
bruker Udir sine filmer for å forebygge. 
Dette er også noe vi skal ha som tema på 
foreldremøte våren 2018. 

Ta i bruk nytt 
areal 

Dialog personale 
observasjon av 
barn 

Nye muligheter 
utnyttes 

Barnehagen: 
Vi har tatt i bruk nytt areal. Det er areal som 
innbyr til fellesskap og samleik. Hele 
barnehagen har nytte og glede av nytt 
barnehagebygg. Både når det gjelder samvær 
mellom barna og møtevirksomhet for 
personale og foreldre. Personalet har god 
oversikt og mulighetene til observasjoner i 
leiken er mye bedre enn det var i gamle 
Heliosbygget. Bare det at alt er på et plan 
innbyr til mye mer og bedre kontakt mellom 
barn og voksne gjennom dagen. 
Utearealet innbyr til spennende leik og 
opplevelser hvor barna får utvikle leik og 
samspill over tid. 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Nærvær Mnd. statistikk 93 % Totalt på enheten er vi på 90,5 % nærvær. 
Fraværsoversikt: 
Skole:  
Langtids: 9,99% 
Korttids: 1,09% 
På skole har vi i 2017 lavt korttidsfravær. Vi 
har et noe større langtidsfravær, og dette 
skyldes at vi har en del arbeidere med 
kroniske sykdommer. Disse er i behandling 
og blir fulgt tett opp.  
Barnehage:  
Langtids: 7,36 
Korttids: 3,39 

Lærende 
organisasjon 

Ståstedsanalyse To tiltaksområder Skole:  
Vi har ikke tatt noen ståstedsanalyse i 2017. 
Men vi har planer om det høsten 2018. Vi 
har imidlertid valgt oss ut to tiltaksområder 
fra elevundersøkelsen. Det er ensomhet og 
arbeidsro. Vi scorer ikke direkte lavt på 
noen punkter av elevundersøkelsen (5.-
7.klasse). Det er noen signaler på enkelte 
tema som vi må jobbe mer med. Det er 
ensomhet og arbeidsro (klasseledelse). 
Dette bruker vi både fellestid og individuell 
tid på. Vi ser filmer, diskuterer, driver 
kollegaveiledning, problemløsing osv.  
Ansatte har i evalueringen i vår sagt at de 
føler det er så mange tema vi må innom. 
Det er nye ting hver uke. Det er enormt 
press på utvikling. Det er i og for seg veldig 
bra, men vi konkluderte med at vi rett og 
slett må velge bort tema, og i stedet holde 
på med et tema i lengre tid. Ønskelig å 
holde på med det i f.eks. 10 uker.  
Barnehagen:  
Vi har ikke hatt ståstedsanalyse i 2017, men 
har planer om det til høsten 2018. Vi har 
fått ny rammeplan, og den er vårt viktigste 
redskap. Vi har brukt/bruker mye tid for å 
implementere rammeplanen i arbeidet vårt 
i barnehagen. Dette henger også sammen 
med holdningsskapende arbeid. Det er hele 
tida nye ting som kommer og som vi må 
forholde oss til. Det kan både være 
tidkrevende og frustrerende og også 
utviklende. Vi har konsentrert oss mest om 
rammeplanen og kvalitetsplanen for å 
trekke ut det som er viktigst for oss i vår 
praksis i barnehagen. 

Holdningsskapende 
arbeid 

Gjennomgående 
tema i møter og 
samtaler 

Alle kjenner 
barnehagens 
verdigrunnlag 

Barnehagen: 
Dette jobber vi med kontinuerlig. Vi bruker 
møtetida, planleggingsdager for å holde oss 
oppdatert og kunne utvikle oss sammen. Vi 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 
er rollemodeller for barna og alle er bevisst 
på dette. Det er viktig å få med alle.  Ved 
oppstart av nye medarbeidere, jobber vi 
med å få alle til å bli kjent med barnehagens 
verdigrunnlag bl.a. gjennom samtaler, 
refleksjoner på møter osv. Vi jobber 
kontinuerlig med å skape og utvikle et godt 
arbeidsmiljø. Dette er helt nødvendig for å 
skape gode holdninger hos små og store. 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God 
økonomistyring 

Regnskap/ +/- 2 % 4,19% 
Her er vi langt utenfor måloppnåelse. Dette 
er kommunisert, og vi har iverksatt tiltak for 
2018 slik at vi skal kunne nå målet for 2018. 
Skole har et resultat på – 5% og barnehage 
på 25 %. Dette skyldes hovedsakelig at 
barnehagen er utvidet, og det er leid inn 
personale med tanke på grunnbemanning 
på avdelingene.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Omdømmebygging 
kommunalt og 
lokalt 

Innbygger-
undersøkelsen 

Tydelig positivt 
bilde av tjenesten 
lokalt 

Innbyggerundersøkelsen ikke gjennomført. 

Bli 
øvingsbarnehage 
for Nord 
Universitet 

Gjennomføre 
avtale med 
universitetet  

Få tilgang på nytt 
fra vårt 
fagområde 

Barnehage:  
Av ulike årsaker (bl.a. bygging av nytt 
barnehagebygg) har vi hatt permisjon som 
øvingsbarnehage en periode. Pr. dato har vi 
ingen avtale med Nord Universitet. Vi tar 
det opp jevnlig for eventuelt å få til en 
avtale. 

 

12.10 Inderøy ungdomsskole 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Brukertilfredshet 
med 
tjenestetilbudet. 
 

Opprinnelig var 
resultatene fra 
innbyggerundersøkel
sen ment å være 
målemetode. I og 
med at denne ikke 
gjennomføres jevnlig, 
må 
foreldreundersøkelse

4,5 (Innbygger-
undersøkelsen) 
For 
foreldreundersøkelsen 
må tilbakemeldingene 
vurderes separat. 
 

Foreldreundersøkelsen ble 
gjennomført høsten 2017. 
Oppslutningen om undersøkelsen 
er bedret fra 11 % til 36,5 % fra 
forrige undersøkelse ble 
gjennomført (høsten 2016). Pr. d.d. 
er ikke resultatene fra 
undersøkelsen offentliggjort.  
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Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 
n benyttes i år hvor 
denne gjennomføres.  

Godt samarbeid 
mellom heim og 
skole 

Foreldreundersøkels
en 

Positive 
tilbakemeldinger fra 
foresatte i forhold til 
medvirkning  

Resultat fra undersøkelse ikke 
offentliggjort. 

Sikre god 
informasjon fra 
skolen til heimen 

Brukerundersøkelser Positive 
tilbakemeldinger til 
skolen på informasjon 
som gis til de foresatte 

Resultat fra undersøkelse ikke 
offentliggjort. 

Tilby høy kvalitet 
på våre tjenester 
(undervisning) 

GSI 100 % dekning med 
godkjent arbeidskraft 

Oppnådd. (GSI-tall 2017/2018). 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Tilbakemeldinger i 
medarbeidersamtaler 

Opplevd godt 
arbeidsmiljø 

Tilbakemeldingene gitt i 
medarbeidersamtalene viser at vi har 
en positiv utvikling i forhold til 
arbeidsmiljø. 

Høy tilstedeværelse  
 
 

Rapportering i 
Agresso 

92 % tilstedeværelse Gjennom hele 2017 ble det jobbet 
grundig med å få ned 
sykefravær/opp tilstedeværelse for 
ansatte, bl.a. med støtte i NAV 
arbeidslivssenter og Friskgården. 
Resultatet var meget oppløftende: 
 
Oversikt tot. sykefravær: 
2012 – 9,4% 
2013 – 10,9% 
2014 – 9,2% 
2015 – 8,2% 
2016 – 11,69 %  
2017 – 4,9% 
 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God 
økonomistyring 

Regnskap/ +/- 2 % Regnskapsrapportene for 2015, 2016 og 2017 
viser 0,0 % avvik fra budsjett. Med andre ord er 
det meget god økonomistyring ved enheten: 
 

År Budsjett i 
hele 1000 

Regnskap i 
hele 1000 

Avvik i 
% 

2015 23724 23681 0,0  

2016 23742 23716 0,0 

2017 24114 24102 0,0 
 

 
  



57 
 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Bidra til økt tilflytting 
av barn og unge i 
skolealder til 
kommunen, godt 
omdømme 

Registrere 
tilflytting for 
aldersgruppen 
13-15 år 
 

Flere skal flytte til 
kommunen enn 
fra kommunen 
 

Kommunen har netto vekst i folketallet i 
2016 på 22 personer. (Kilde: Statistisk 
Sentralbyrå). 
Det har ikke latt seg gjøre å finne nyere, 
relevante tall.  
Inderøy ungdomsskole jobber bevisst med å 
formidle positive saker som kan bidra til et 
positivt omdømme. Flere ganger i 2017 har 
vi fått flotte oppslag i lokalaviser, og vi har 
også fått bred medieomtale i NRK. Skolens 
lag bestående av 10.klasseelever, vant 
finalen av Klassequizen i Nord-Trøndelag. 
Dette kvalifiserte laget til deltakelse i den 
tv-sendte finalen på NRK. 

 

12.11 Bistand og omsorg 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 
Økt fokus på 
forebygging 

Bruker- 
undersøkelser  

5,0 Forebyggende hjemmebesøk for eldre ble 
tilbudt alle som fylte 75 år i 2017.  

Økt bruk av 
velferdsteknologi 

Profil 10 tiltak 46 ansatte har gjennomført kompetansetiltak 
ABC  
Veiledning og  
Informasjonsarbeid om mot brukere er 
gjennomført.  

Økt 
brukermedvirkning 
 
 
 
 

Bruker-
undersøkelser 
Antall klager 

5,0  
Samarbeidsmøter med pårørendeforening 
Evalueringsmøte med demensforening  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

 Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse som planlagt. 
Tiltaket videreføres til 2018 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 % 87 % nærvær. Enheten har jobbet med ulike 
tiltak for å øke nærværet. Tjenesteområdene 
jobber kontinuerlig med ulike tiltak og 
oppfølging av ansatte. Eget nærværesprosjekt 
i samarbeid med BHT og Nav 
arbeidslivssenter ble igangsatt høst 2017.  
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 
Forankre visjon, 
verdier for 
virksomheten 

  Det er gjennomført samling om tema på et 
tjenesteområde. Arbeidet med forankring av 
visjon og verdier vil videreføres i 2018. 

Redusere bruk av 
deltidsstillinger – 
forhindre uønsket 
deltid 

Egen 
kartlegging, 
Framsikt 

 Kartlegging av uønsket deltid er ikke 
gjennomført. 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 69,4 %. 
Dette er en liten økning fra tidligere målinger. 
Antall hele stillinger 38, en økning på 4 fra 
forrige måling. 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % 3 % mindreforbruk. Det er kontinuerlig fokus 
på kostandsdrivere. Igangsatt prosjekt som 
skal forenkle kontrollen av lønnsutgifter. 

Ikke avvik på fast 
lønn 

Månedsrapport 0 % 5 % mindre forbruk. Det er gjennomført 
månedlige kontroller av fastlønnsregnskap 

Alle brukere blir 
fakturert 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Det føres kontinuerlig kontroll av 
fakturagrunnlag. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler  Flere ganger pr år  

Antall pr 
måned 

Ukentlig Det er ikke drevet opplæring i å legge saker 
inn på hjemmesiden. Antall artikler har økt i 
perioden, men ambisjon med å ha ukentlige 
artikler er ikke nådd. 

Redusere sosiale 
ulikheter 

Antall tiltak -
arbeidspraksis 

20 personer/tiltak Etablert plasser for språkpraksis, 
arbeidspraksis. Samlet har det i 2017 vært i 
underkant av 20 personer på ulike tiltak. 

Utvikle samarbeid 
med frivillige lag/org 
og frivilligheten 

  Det samarbeides med ulike 
lag/organisasjoner og frivillige Inderøy. Det er 
ikke utarbeidet en plan for samarbeidet. 

Tjenesteområde institusjon Funksjon: 2530 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5  

- Brukermedvirkning  1- 2 g. pr. 
år. 

Alle pasienter som legges inn på 
sykehjemmene har innkomstsamtale. 
Det er utarbeidet rutiner for 
legeoppfølging til pasienter som er på 
tidsavgrenset opphold.  
 

- Livsgledesykehjem Kvartalsrapporter Godkjent 
resertifisering 

100% måloppnåelse. Begge 
sykehjemmene er re sertifisert 
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Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 
- Ernæringsansvarlig 

på hver sykeheim 
Vektkontroller Månedlig veiing 

og ved endring i 
helsetilstand. 
Innkomstvekt 

Det er utarbeidet rutiner som følger 
opp ernæringsbehov for pasienter. Man 
har ikke klart å få på plass 
ernæringsansvarlig på sykehjemmene. 

Tiltaksplan/målsetting 
med opphold 

 Til alle 
pasienter/beboere 

Det er utarbeidet rutiner i fagsystemet 
for utarbeidelse av tiltaksplan. Det 
jobbes med implementering av rutiner 
på den enkelte arbeidsplass – dette 
videreføres i 2018. det er gjennomført 
flere kompetansehevende tiltak knyttet 
til fagsystemet Profil 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
 

 Tiltak fra forrige undersøkelse er delvis 
gjennomført. Det har vært kontinuerlig  
oppfølging av sykmeldte i samarbeid 
med Nav, ansatte og legene,   

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 %  Det er for lav nærværsprosent på begge 
sykehjemmene, med henholdsvis 90% i 
Mosvik og 87% i Inderøyheimen.  
Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2017 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap +/- 2 % 11 % mindreforbruk. Rutiner for Web 
basert innleie av vikar igangsatt 
desember 2017. Videreføres 2018.  

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % 6 % mindre forbruk. Gjennomgått 
fastlønnsbudsjett med enhetsleder. 
Økonomiske tiltak forankret hos 
personalet 

Alle brukere blir 
fakturert 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 %  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler  Flere ganger pr 
år 

Flere artikler knyttet til sykehjemsdrift, 
Livsgledesertifisering i løpet av året. 
Facebookgrupper for sykehjemmene 
(livsgledesykehjem) opprettet. 

Antall pr måned Ved behov  

Omdømmebygging   Deltatt på bedriftsmesse. Praksis 
forbedrende dag med 
sykepleierutdanningen. 
Rekrutteringsarbeid Menn i helse. 

Utredningsarbeid    Sykehjemmene har deltatt aktivt i 
utredningsarbeidet og foretatt ulike 
tilpasningstiltak, herunder reduksjon av 
antall sykehjemsplasser 
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Tjenesteområde hjemmetjenesten Funksjon: 2540/ 2541  

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Serviceerklæringer 
 

4,5 
 

Gjennomført 2 husmøter på 
Næss/omsorgsleilighetene i 
Inderøyheimen. 
Utarbeidet samarbeidsrutiner for å heve 
kvaliteten på overføringer av pasienter 
mellom hjemmetjenesten og institusjoner. 
Arbeid med innføring av 
hverdagsrehabilitering startet opp i 
desember 2019.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
 

4,5 
 

Medarbeiderundersøkelse er ikke 
gjennomført i 2017. 
Det er foretatt ulike kompetansehevende 
tiltak innenfor de ulike tjenesteområdene. 
Velferdsteknologi, ernæring, 
hverdagsrehabilitering og demens. 
Tiltak i HMS plan gjennomført. 
 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 %  Eget nærværsprosjekt i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten og Nav 
arbeidslivssenter igangsatt. 
Nærværsprosent for 2017 er 89%. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % 4 % mindreforbruk. Det er foretatt 
kontinuerlig vurdering av vikarinnleie  

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % 3 % mindreforbruk. Fastlønnsbudsjett er 
gjennomgått med enhetsleder  

Alle brukere blir fakturert Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % 0 % 

 

Tjenesteområde Boliger funksjonshemmede Funksjon: 2543  

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Brukertilfredshet 
 

4,5 
 

Oppfølging og tiltak i forhold til 
resultater fra brukerundersøkelsen 
2016. Gjennomføring av tiltak i 
etterkant av tilsyn fra Fylkesmannen. 
Eget prosjekt på brukermedvirkning 

God dokumentasjon   Opplæring i fagsystem er gjennomført 

 



61 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
 

4,5 
 

Det er foretatt omlegging av tjenester 
og samlokalisering ved nytt 
bofellesskap. 
Ekstra oppfølging rundt personal og 
arbeidsmiljø ved de enheter som står 
utenfor nytt bofellesskap. 
 
 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 %  Tett oppfølging av sykmeldte, 
tilrettelegginger, funksjonsvurderinger, 
nært og aktivt samarbeid med Nav, 
tettere dialog  med legene 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Merforbruk. Det er innført nye web 
basert løsning for vikarinnleie. Dette skal 
forbedre økonomikontroll 

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % Tjenesteområdet har merforbruk på 
fastlønn. Det er gjennomført kontroll av 
fastlønnsbudsjett. 

Reduksjon årsverk Budsjett 
/månedsrapport 

1,3 årsverk Hvilende nattvakt er avviklet. Ny turnus 
er utarbeidet på Bakketun. 
Samlokaliseringstiltak Børgin er 
gjennomfør 

12.11 Helse, rehabilitering og barnevern 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

 Ikke gjennomført 

Trivsel blant elever Ungdata 
Sammenligne resultat i 
kommunen med 
landsgj 

99 % Over 90 % av eleven i ungdomsskolen 
og videregående deltok i 
undersøkelsen. Undersøkelsen viser en 
svak nedgang i bruk av rusmidler i 
videregående skole. Økning i 
alkoholbruk i ungdomskolen særlig 
elever på 10.klassetrinn. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

5,0 ble snittet på 
undersøkelsen i 
2015 

Undersøkelsen i 2017 ble utsatt 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 % Nærvær på 95 % 
Langtidsfravær 3,68 % og 
korttidsfravær 1,4 % 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Regnskapet viser et avvik på kr 2,2 mill. 
Det forklares med økt kostnad legevakt 
og vikarlønn i legetjenesten samt økte 
utgifter til institusjonsopphold og 
forsterket fosterheimer i barnevern. 

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % Avvik legetjenesten 

Kontrollere egenbetaling 
og tilskudd 

Månedsrapport 0 % Det er gjennomført månedlige 
kontroller. 

Prosjekt 2027 Rapporter til 
styringsgruppe 

0 % Prosjektet er styrt innenfor budsjett og 
alle rapporter er levert til FM innen 
tidsfrister 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler  Flere ganger pr 
år 

Ikke vektlagt 

Antall pr måned Ukentlig  

 

12.13 Flyktningetjenesten 

 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

75 % av tidligere deltakere i 
introduksjonsprogrammet var i arbeid eller 
utdanning etter ett år 

Trivsel blant elever Elevundersøkelser 99 % Det gjennomføres ikke elevundersøkelser. 
Trivsel og medvirkning skjer gjennom elevråd 
og ukentlige samling hver fredag med alle 
elever som er sosialt treff også for å trene 
språk og medvirkning. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

5,0 ble snittet 
på 
undersøkelsen i 
2015 

Ikke gjennomført i 2017 
Det er gjennomført medarbeidersamtaler 

Høy 
nærværsprosent 

Mnd.statistikk 93 % Nærværet i 2017 var på 95 % 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God 
økonomistyring 

Regnskap/ +/- 2 % 
Flyktningetjenesten ble avlagt med et netto 
merforbruk på 5,7 mill. kroner. Økte utgifter som 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 
skyldes at flyktningetjenesten hadde svært høy 
aktivitet i 2017 med over 60 personer på 
introduksjonslønn. Dette har sammenheng 
med høy bosetting i 2015 og 2016. Tilskuddene 
trappes ned over 5 år, mens utgiftene har økt.  

Inntektene ble ikke som forventet, spesielt 
knyttet til enslig mindreårig i bofellesskapet som 
ble færre enn forventet. 
Flyktningetjenestens budsjett har tidligere år 
vært saldert mot flyktningefond. På grunn av 
endring i rammevilkår er det behov for å vurdere 
omfang av tjenesten. Det er derfor ikke fattet 
administrativt vedtak på ytterligere bruk av 
flyktningefondet. Det er midlertid besluttet å ikke 
bruke fondet til å styrke andre tjenester som 
legetjenesten og NAV.  I 2017 er det derfor brukt 
som opprinnelig budsjettert kr 2 mill. kroner av 
flyktningefondet 

Ikke avvik på fast 
lønn 

Månedsrapport 0 %  

Alle brukere blir 
fakturert 

Månedsrapport 0 % Ja for husleie 

12.14 NAV Inderøy 

 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

70 % 
brukertilfredshet 

Det er i 2017 ikke gjennomført noen 
brukerundersøkelse. Det er imidlertid lite 
serviceklager fra brukerne og vi har inntrykk 
av at innbyggerne er fornøyde med 
tjenesten de får. 

Bistå brukere så de 
kommer seg i 
arbeid. 

Statistikk 
fagprogram 

Levere på de ulike 
indikatorene på 
målekoret 

Det er noe varierende resultat gjennom 
året, men i sum har enheten har levert godt 
på målekortet 

Ingen ungdommer 
på passiv 
sosialhjelp 
 

Statistikk 
Kostra/Socio 

Aktivitet senest en 
måned etter 1. 
kontakt 

Ingen ungdommer går passive såfremt de er 
i stand til å være i en aktivitet.  

Integrering av 
flyktninger i 
arbeidslivet. 

Statistikk 
Kostra/socio 

70 % aktivitet senest 
2 måneder etter 1. 
kontakt 

Det jobbes tett på gruppen med kartlegging 
og planer for å nå mål og arbeid og 
utdanning. Vi har ingen brukere som ikke 
har noen oppfølging.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø. 
(Fremmer 
folkehelsen) 

HKI- 
undersøkelse 
stat – høsten 
2017 

Energiscore som snitt 
for fylket 

Energiscoren ligger lavere enn fylket med 
22,7 mot 24,1. Det er jobbet aktivt med 
tiltak.  
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Høy 
nærværsprosent 

Mnd.statistikk 93 % Enheten har en nærværsprosent på 94 %. 

HMS/Sikkerhet Medarbeider-
undersøkelse 
– sikkerhet. 
(Stat) 

Score som snitt for 
Fylket 

Enheten har 100 % måloppnåelse. Ingen 
avvik meldt på sikkerhet. Fylkets snitt på 99 
%.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring. 
Reduksjon av antall 
sosialhjelps-mottakere. 

Regnskap/Socio +/- 2 % Antall sosialhjelpsmottakere ble redusert 
med 20 % igjennom året.  

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % 100 % 

Refusjonskrav til statlig 
Nav - 

Månedsrapport 0 % 100 % 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synliggjøre Nav sitt 
samfunnsoppdrag: 
Flest mulig i arbeid. 

Antall artikler  Flere ganger pr år Det er publisert flere artikler fra 
fylkeskontoret. I tillegg har det vært 
omtale i Trønder-Avisa om aktiviteter i 
NAV Inn-Trøndelag. 

Antall pr måned Flere ganger pr. 
år 

Det er publisert flere artikler fra 
fylkeskontoret. I tillegg har det vært 
omtale i Trønder-Avisa om aktiviteter i 
NAV Inn-Trøndelag. 

Utvikle et godt 
samarbeid med 
næringsliv og skole. 
Få bedrifter til å ta et 
samfunnsansvar. 
 

Bedriftsundersøkelse 
– stat, og målekort. 

Nå målekrav stat: 
Bedriftskontakt 

Det er et resultatkrav på 
bedriftskontakt på at 25 % av at alle 
arbeidsgivere skal ha kontakt med 
NAV hver mnd. Enheten oppnådde 
dette resultatet i varierende grad, men 
i de fleste månedene er målet nådd.  

12.15 Kultur og fritid 

Kultur generelt 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Registrere tidsbruk 
.  

Følge frister 
 

Til dels bra men sårbar ved 
fravær. 

Tilgjengelig tjenester Tilbakemelding fra 
brukerne av tjenestene 
Ulike undersøkelser på 
tjenestene 

Høy 
brukertilfredshet. 

I stor grad 

God brukermedvirkning Tilbakemelding fra 
brukerne 

Høy 
brukertilfredshet 

I stor grad 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
 

Ikke gjennomført 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 90 % Innenfor ambisjonsnivå 
 
 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Innenfor ambisjonsnivå 
Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % Innenfor ambisjonsnivå 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler  8 ganger pr år Oppnådd 
Antall pr måned 2 pr mnd. Oppnådd 

 

Inderøy kulturskole 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 
Kulturskolen har god kvalitet på 
tjenestetilbudet!  
 
Kulturskole for alle! 
 
 
 
Tverretatlig samarbeid, kultur 
og helse 

Direkte 
tilbakemeldinger 
 
 

 
I stor grad 
 
 
Ikke tilfredsstillende. Fortsatt 
søkere på venteliste på enkelte 
disipliner. 
 
I stor grad (prosjekt 
musikkvitamin) 
 

Kulturskolen har god 
elevmedvirkning. 
 
Kulturskolen har et godt og 
inkluderende læringsmiljø. 
 
Kulturskolen har fokus på 
mestring og god øvekultur. 
 

Stabil elevmasse 
 
Oppmøte- 
Statistikk 
 
Søkertall  
 
 
Kommunikasjon 
og 
tilbakemeldinger 

Kulturskolen har 
god elev-
medvirkning. 
 
Kulturskolen har 
god kvalitet på 
rom og utstyr. 
 
Kulturskolen har 
et godt og 
inkluderende 
læringsmiljø. 
 

Tilfredsstillende 
 
 
Oppnådd 
 
Oppnådd 
 
 
Oppnådd 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 
Kulturskolen har et godt psykisk 
og fysisk arbeidsmiljø.  
 
Åpenhet, raushet og respekt 
innad og utad er standard for 
samværskultur.  
 

Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
 

4,9 

Kulturskolen har høy 
nærværsprosent.  
 

Medarbeider- 
undersøkelse 
 

 Tilfredsstillende 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 
God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Tilfredsstillende 

Kulturskolen har god og jevn 
kommunikasjon med 
samarbeidsparter, 
kommuneadm. og politisk nivå. 

  Tilfredsstillende 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Kulturskolen skal være et 
synlig og tilgjengelig 
ressurssenter, som gir 
god informasjon.  
 
Kulturskolen styrker skole 
og oppvekst med sin 
fagkompetanse og 
praktisk-estetiske 
læringsmetoder. 
 
Kulturskolen arbeider for 
mangfold og inkludering 

 Antall artikler  
 
Aktiv web-side 
og FB-side 
 

 

Oppnådd 
 
Oppnådd 
 
Oppnådd 
 
 
 
 
Delvis oppnådd 

 

Inderøy bibliotek 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Mål 1  

Bidra til utvikling i 
tråd med nasjonal 
satsing – ny 
biblioteklov og 
«Nasjonal 
bibliotekstrategi», 
gjennom utvikling 
av biblioteket som 

Nasjonal-

statistikken 

 Totalt utlånstall for 2017: 45.096 utlån, en 
økning på ca. 2,6 % i forhold til fjoråret. 
Derav utlån bøker til barn/ungdom 19.081, en 
økning på ca. 2,9 %. 
Besøkstall: 61.000 
 
Antall arrangement: 
Samtale/debattarrangementer 2 stk 
(Filosofisk samtale m/Olsholt, Økologisk 
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Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 
møteplass og 
arena for 
formidling, 
samtale og debatt. 

bokkafe i forbindelse med økouka v/Margit 
Vea), 
Åpne kulturarrangementer  
30 stk (9 stk lunsjbokprat, 5 Åpen kulturkafe, 
barneforestilling Heksagon, Lesefest m/Kari 
Stai, 3 Verdens bokdagopplegg 4. klassene i 
Inderøy, forfatterbesøk Cecilie Enger, åpen 
lesestund for barnehagebarn i april, 8 stk 
Nynorsk lesering, «Time has fallen..», bokprat 
Sund fhs, barneforestilling Jul i Piratbukta 
v/Prøi). 
 
Av nye tiltak kan nevnes samarbeid med 
Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus om 
Åpen Kulturkafé. 
 
Bibliotekplanen er ikke revidert i 2017. 

Mål 2 

Utvikle biblioteket 
som pedagogisk 
arena og sosial 
møteplass for 
elever og lærere 
ved Inderøy 
videregående 
skole, Inderøy 
ungdomsskole og 
Sakshaug skole 

Elev-
undersøkelsen 
 
Nasjonal-
statistikken 
 

 Biblioteket er med sin beliggenhet i AKSET 
godt tilrettelagt kombinasjons-
bibliotekløsningen.  
Foruten det daglige skolebibliotekarbeidet 
viser statistikktall at 35 tilrettelagte 
klasseopplegg er gjennomført (derav 
bibliotekinfo, bokprater, skrivekurs, 
forfatterbesøk, engelskopplegg, eventyrstund, 
verdens bokdagopplegg, i tillegg deltagelse 
foreldremøter/foreldreskole mv.).  
 
Biblioteket har deltatt i flere 
samarbeidsprosjekt med lærere ved skolene i 
AKSET, f.eks. i forhold til litteraturformidling, 
felles-arrangementer i AKSET og deltar i flere 
av faggruppene. 
 
Skolebibliotekplanene for barneskolen og 
ungdomsskolen er ikke rullert i 2017, 
planlegges gjort våren 2018.  
 
Ny samarbeidsavtale med Inderøy 
videregående skole kom på plass i 2017. 
Arbeidet med lokal plan/årshjul er planlagt 
våren 2018.  

Mål 3 
Bidra til 
integrering og 
mangfold 

  Biblioteket har i 2017 blitt en viktig arena for 
flyktninger og innvandrere, både som kilde til 
norsk språk og kunnskap om samfunnet, men 
også som sosial møteplass.  
Biblioteket bidrar med gode trygge lokaler, 
litteratur innen norskopplæring, bokdepot på 
ulike språk og tar imot klasser fra 
flyktningetjenesten etter behov. 
 
Har samarbeidet om Internasjonal dag. 
  
Biblioteket, kulturskolen og kulturhuset 
startet i 2017 opp Åpen Kulturkafé (tiltak 
hverdagsintegrering). 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 – Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Inderøy bibliotek 
skal ha et trygt og 
utviklende 
arbeidsmiljø 

 Gjennomføre 
medarbeidersamtal
er 

 Jevnlige 
personalmøter 

 Mulighet for 
kursdeltakelse og 
kompetanseheving 

 Mer planmessig 
fokus på HMS-
arbeid 

 2017 har vært det første hele driftsåret 
siden flytting/bygging av AKSET. 
Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 
virksomheten.  
Medarbeidersamtaler og 
personalmøter er gjennomført og 
viktige fora for gjensidig informasjon 
og motivasjon. 
Ansatte er gitt mulighet til 
kursdeltagelse etter eget ønske og 
etter virksomhetens behov. 
Virksomheten har hatt lite sykefravær i 
2017. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 – Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God 
økonomistyring 

Regnskap/ +/- 2 % Resultat kr. + 11.808. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 – Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Inderøy bibliotek 
skal være synlig i 
lokalmiljøet 

Antall artikler  Flere ganger pr år Biblioteket har hatt enkelte oppslag i 
Inderøyningen i forkant og etterkant av 
arrangementer. 

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

 

12.16 Kommunalteknikk 

Delmål fra virksomhetsplan 2017 - Brukere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

 Ingen brukerundersøkelse gjennomført.  
Det generelle klagetrykket på leverte 
tjenester har ikke endret seg merkbart 
hverken positivt eller negativt. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
 
 
 

Undersøkelse utsatt til 2018. Generelt 
kjenner man på å ha et bedre arbeidsmiljø 
nå enn ved siste undersøkelse. 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Medarbeidere 
 
 
 
Etablere møtestruktur i 
enheten for 
informasjonsutveksling/ 
fagoppdateringer og 
arbeide for en god 
organisering av enheten 

Det ble etablert ukentlig møtestruktur for 
administrasjonen VVA, Jevnlige møter i 
uteseksjonen med tjenesteleder, og etter 
innføringen av vaktmester-koordinator 
holdes det ukentlige møter blant 
vaktmestrene. Jevnlige møter 
administrasjon eiendom med 
koordinatorer er ikke etablert enda. 

Høy 
nærværsprosent 

Mnd.statistikk 93 % 
 
 
 
Tilby delfinansiering av 
fysikalsk behandling 
dersom sykemelding 
unngås 
 
Oppmuntre arbeidstaker 
til å varsle tidlig for å 
kunne planlegge tiltak i 
forkant av en eventuell 
sykemelding. 

Totalt fravær i 2017 var 6,17% for 
enheten, tilsvarende et nærvær på 
93,83%. 4,95% var langtidsfravær. 
 
Tilbud om fysikalsk behandling vurderes 
fortløpende, og tas opp spesielt med 
ansatte som har gjentagende fravær. 

Kultur for læring 
og fornyelse 

 Legge til rette for at 
ansatte har muligheten 
til å dra på kurs. 
 
 
 
Se på muligheten for å 
arrangere internkursing 
eller arrangere 
kollokvier på Inderøy. 
Invitere nabokommuner 
som foredragsholdere. 
kunnskapsutveksling 

Det er gjennomført kursing av en rekke 
personer i 2017 
 
Man er i kommunikasjon med 
nabokommuner, Inderøy Kulturhus AS, og 
fylkeskommunen for å dra fordeler av 
felles behov for kursing lokalt. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Økonomi 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

God 
økonomistyring 

Regnskap/ +/- 2 % Merforbruk på 0,56% 

Ikke avvik på fast 
lønn 

Månedsrapport 0 % Bevist holdt stillinger vakante for som et 
tiltak for å dekke inn mindreinntekter. 

Alle brukere blir 
fakturert 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Kontinuerlig kontroll av abonnenter på 
vann og avløp og uregistrerte tilkoblinger. 
Gjennomgang av leieavtaler på rådhuset. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 

Mål fra 
virksomhetsplan 

Målemetode Ambisjonsnivå Grad av måloppnåelse 

Synlighet Antall artikler  Aktiv bruk av 
kommunal informasjon 
i Inderøyningen. 

Eiendomsskatt har vært aktive på denne 
fronten 
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Mål fra virksomhetsplan 2017 - Samfunn 
Antall pr måned Flere medarbeidere 

har kompetanse til å 
legge ut informasjon 
Informasjonen på 
nettsidene oppdateres, 
og sidestrukturen 
forbedres 

Eiendomsskatt har vært aktive på denne 
fronten ift nettsidene. 
VVA har i økende grad benyttet SMS-
varslingstjenesten ved driftsstopp eller 
tilsvarende. 
Nettsidene for tomter til salgs er 
gjennomgått og oppdatert. 

 

12.17 Næring 

Enhet Næring har levert svar på søknader til Inderøy Næringsfond med utbetaling av kr. 700 000 
tilsvarende et 20-talls søknader. Næring har også ferdigstilt bredbåndsprosjekt i Vuddugrenda med 
gode tilbakemeldinger. Det har blitt jobbet aktivt med nye prosjekt som har blitt planlagt i 
2017. Disse utlyses som nye offentlige innkjøp i løpet av 2018 -  ny mobilmast på Ørdal, 
bredbåndsprosjekt i Stokkan/ Letnesgrenda, bredbåndsprosjekt Straumen - Vang, bredbåndsprosjekt 
Sandvollan samt nytt bredbåndsprosjekt Røra - Vollan hvor også flere gnr/bnr tilhørende Steinkjer 
blir en del av prosjektet. 
Enhet næring har hatt tett og god kontakt med næringslivet i løpet av året hvor Inderøy Utvikling har 
vært en hovedsak. Spiren (tidligere Sakshaug skole) er også ferdigstilt etter år med planlegging. 
Inderøy kommune har realisert åpning av BUA Inderøy ved hjelp av blant andre MC Fellowship mot 
mobbing. BUA Inderøy har klatret opp på topp 20-lista over alle registrerte BUA-tilbud i Norge. Dette 
bekrefter behovet for tilbudet om gratis utleie av sport- og fritidsutstyr. 
 
 

Rangering i KOSTRA-gruppe 2014 2015 2016 2017 

1 Inderøy (f.o.m. 2012)            236        405         298            694 
2 Sel            542        428         495            692 
3 Bø (Telemark)            284       -455         208            550 
4 Nordre Land            591        568         692            524 
5 Andøy            405        353         472            455 
6 Øyer            742     1 466         301            432 
7 Flekkefjord            371        236        -509            382 
8 Åsnes            828        826         295            350 
9 Lillesand            127        182         183            348 
10 Farsund            107                        285         358            332 
11 Gausdal            249        405         353            324 
Kostragruppe 11            143        172         141            175 
Landet uten Oslo              49          70           92              94 
Nord-Trøndelag                 -69          24           63              88 
Tabell 1: Prioritering av kommunens frie inntekter til tilrettelegging og bistand fra næringslivet 

 
Informasjon: Indikatoren viser driftsutgifter inkl. avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og evt. 
andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dermed dekkes av kommunens 
skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av 
kommunens frie inntekter til tilrettelegging og bistand for næringslivet. 
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innbygger i kroner = (Netto driftsutgifter til 
tilrettelegging og bistand for næringslivet / Folkemengde i alt)*1000 

Data er hentet fra kommuneregnskapet 
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Figur 1: Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i % av samlede netto 

 
Denne indikatoren er bygget opp av Framsikt i henhold til indikatorforklaringen. Teller og nevner er hentet fra 
grunnlagsdata hos SSB. Indikatorer beregnet av Framsikt er merket med (B). 
Informasjon: Indikatoren viser driftsutgifter inkl. avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev 
andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, 
rammeoverføringer mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til 
tilrettelegging og bistand for næringslivet i forhold til andre tjenesteområder. 

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter = 
(Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet / samlede netto driftsutgifter)* 100. 

Dataene er hentet fra kommuneregnskapet. 

Tabell 1 over viser til Kostra-tall hvor Inderøy kommune satser godt og viser både vilje og evne til å 
bistå med tilrettelegging og bistand for næringslivet. Inderøy kommune viser til en markant økning i 
bruk av kommunens frie inntekter til tilrettelegging og bistand for næringslivet fra 2016 med kr. 298,- 
pr. innbygger til kr. 694,- i 2017 pr. innbygger.  
 
Figur 2 viser også at Inderøy kommune satser på tilrettelegging for næringslivet med en økning på 
over 100 % fra 2016 til 2017 – fra 05 % til 1,1 % av samlede netto. Begge disse bildene viser Inderøy 
kommunes vilje til satsing på å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet i Inderøy. Det er - og 
har vært – en bevisst strategi å støtte både nyetablerere og eksisterende næringsliv gjennom bruk av 
midler fra Inderøy Næringsfond. I 2017 fikk 22 søknader støtte fra vårt fond. Søknadsmassen har 
vært stabil over år og vi forventer og kan også forsvare det samme i 2018 sjøl om vi registrerer en 
kraftig nedgang i overføringene fra Fylkeskommunen sin tildeling av RUP-midler.  
For 2018 vil RUP-midler utgjøre ca. kr. 200 000 hvor vi forventer søknader tilsvarende kr. 700’ – 1.100 
000,- avhengig av nye ideer og utviklingsprosjekt i eksisterende næringsliv. Dette er Inderøy 
kommune i stand til å håndtere positivt. 
 
Kommunebarometeret 2017 viser ingen direkte sammenhenger mellom bruk av midler til 
næringsutvikling og resultater. Ofte er dette handlinger som er innvevde og gjensidig avhengige av 
hverandre. Derfor er ikke kommunebarometeret gjenstand for å vurdere næringsarbeidet som blir 
gjort. Vårt fokus handler om helheten i kommunebarometeret hvor barometeret også legger til 
grunn en framskriving de neste 4 åra. En framskriving er teori basert på historie – praksis bestemmes 
og gjennomføres underveis av Inderøy kommune.  Framskrivingen betraktes derfor som en god 
driver for å skape større utvikling og vekst på sikt. 
 
Satsingen på næringsliv er dokumentert og resultater må sees over tid og er ofte vanskelig målbare 
på kort sikt. Inderøy kommune har også satset tungt på å etablere Spiren i 2017 (åpning 05.12.17) 
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hvor miksen mellom kommunale tjenester – frivillighet og privat næringsliv kan bli en god driver for 
framtidig vekst. Her har vi også etablert BUA Inderøy som allerede har klart å kapre plass nr. 16 i 
Norge av ca. 55 registrerte BUA’er etter bare 2 måneders drift. 
  
Inderøy kommune har flest registrerte foretak innen landbruk som hovednæringsvei i kommunen. 
Kommunen har i 2017 gjennomført 1. år av hovedprosjekt landbruk hvor dialogen med landbruket er 
tett og god. Inderøy: mer mat – tryggere samfunn! Vi har blant annet gjennomført flere samlinger 
med ulike tema som sau, kjøring til og fra leiejord, behov for investeringer i landbruket, 
sammensetning av melkeproduksjon i Inderøy, teknologi i landbruket osv. Inderøy kommune har 
også gått bredt ut og tilbudt 3 timer gratis veiledning/ rådgivning fra eksterne rådgivere til de som 
ønsker vekst og utvikling. Det er i tillegg gjennomført 3 spørreundersøkelser i løpet av 2017 som gir 
kommunen godt innblikk i utfordringer for å skape vekst og utvikling. Prosjektet er tuftet på å øke 
matproduksjonen med 2 % hvert år fram til 2030. Inderøy kommune vil være proaktiv og ønsker å 
bidra til både økt matproduksjon og verdiskaping. Sammenhengen mellom disse to er vesentlig hvor 
verdiskaping er den sentrale driver for den enkelte bonde.  
 
Inderøy kommune har bidratt både med ressurser og midler for etablering av Inderøy Utvikling (IU). 
Dette har skjedd både i 2017 og vil fortsette også i 2018. Dette er et selskap som har som formål å 
samle næringslivet i Inderøy under en paraply og bidra aktivt til vekst og utvikling. IU tar sikte på å 
realiseres fra 01.01.19 og kan bli et ønsket og viktig verktøy for både næringsliv og kommune. 
 

12.18 Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

OPPSUMMERING 2017  
2017 har vært et hektisk år. 1,2 årsverk har gått av med pensjon, og nye har erstattet disse. Vi har 
hatt et høyt sykefravær av ulike årsaker, men med stor innsats fra alle har driften gått greit. 
Vi har startet opp fem nye firma i løpet av året. På høsten fikk vi avklart at tre av våre kunder ikke 
fortsetter i 2018 pga. sammenslåinger (KomRev, KomSek og PPT Inderøy/Leksvik). 
Det er gjennomført flere utviklingsprosjekt i året, og flere av disse som følge av endringer fra statlig 
hold, fylkessammenslåing og omorganisering i kommunene. 
 
 
Bemanning / arbeidsmiljø 
Årsverk i 2017: 
Årsverk 2016                                               17,0 
Avgang pga. pensjon                                   -1,2 
Nye ansatte                                                    1,2 
Årsverk 2017                                                17,0 
  
Fra 1. januar har vi vært 18 ansatte på 17 årsverk. 1,2 årsverk gikk av med pensjon / AFP og er 
erstattet med nye ansatte.   
De fem siste årene er halve kontoret skiftet ut som følge av at ansatte har gått av med pensjon. En så 
stor utskifting av ansatte på få år, har vært krevende mht. kompetanse, intern opplæring, 
oppgavefordeling og arbeidsmiljøet.  
  
Sykefravær i 2017: 
Langtidsfravær                                            5,7 % 
Korttidsfravær                                            2,0 % 
Samlet fravær                                             7,7 % (4,8 % i 2016 og 3,7 % i 2015) 
  
Høyt sykefravær har flere årsaker, og BHT har bidratt med noe oppfølging. 
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Det er gjennomført medarbeidersamtaler og vernerunde samt besøk fra BHT for info om ergonomi 
og kartlegging av fem arbeidsplasser. 
  
Vi har hatt to avtaler med NAV om arbeidspraksisplass i 2017. 
  
I budsjett 2017 var det vedtatt å redusere med 0,5 årsverk fra september 2017 som følge av 
effektivisering pga. digitalisering. Vi fikk økning i oppdragsmengden, og reduksjon i årsverk ble 
reversert i budsjettendring i mars.  
  
Drift og utviklingstiltak  
Prosjekt iht. utviklingsplan: 

 Oppgradering Agresso til nyeste versjon ble gjennomført i mai. 
Planlegging, testing, kontroll og etterarbeid i perioden mars – 
september. 

 Prosjekt «Lønnsmelding på web» startet opp, men løsningen ble 
ikke ferdig. Arbeidet fortsetter i 2018. 

 «Reiseregning på web» ble ikke satt i gang – utsatt til 2018.  

 «Alle ansatte på web ble ikke satt i gang – utsatt til 2018.  
Nytt firma - Steinkjerbygg KF: 

 Avtale med Steinkjerbygg KF høsten 2016 om at Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn tar over 
som regnskapsfører fom. 2017. Arbeid med oppstart av nytt firma på regnskap fra 1. januar 
og oppstart med lønn fra 1. juli. 

 Det var først planlagt overføring av ca. 80 ansatte fra Steinkjer kommune til Steinkjerbygg KF 
fra 1. juni, men dette ble utsatt til 01.01.2018. 

Nye firma – AS Reko: 

 AS Reko fisjonerte og det ble satt i drift fire nye firma fra mai/juni.  
Andre prosjekt / ekstra-oppgaver: 

 Nye momsregler fra 2017: Arbeid med oppsett i agresso og nye rutiner. 

 Digitale sykmeldinger: Oppstart i november iht. plan hos NAV. Systemleverandør jobber med 
utvikling av ny refusjonsmodul i Agresso slik at løsningen blir digital i 2019. 

 NAV Inn-Trøndelag: Arbeid med nye integrasjoner mellom fagsystem i NAV og Agresso for 
oppstart remittering (utbetaling) fra fire kommuner fom. 2018.  

 Nye skattekort fra 2018: Hektisk aktivitet hos R&L og systemleverandør av Agresso i 
november/desember for å klargjøre for innhenting av nye skattekort før januar-lønn. 

 Nye kommunenummer fra 2018: Forberedelse og planlegging av endringer i Agresso for 
overgang til nye kommunenummer på lønn og fakturering mm. 

 Deltagelse i prosjekt DigInn 

 Utredning / kartlegging av kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran. Ansatte 
deltok i arbeidsgrupper som vedrører oppgaver hos Inn-Tr.lag R&L. 

 
Kompetanse / kurs / opplæring 
Ansatte har deltatt på eksterne og interne kurs for å øke kunnskapen om Agresso og faget. 
Vi har nå to autoriserte regnskapsførere som har gjennomført kurs for å beholde sin autorisasjon. 
 
 
 


