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Forord 
 
Rådmannen skal i henhold til kommuneloven avlegge årsberetningen innen 31. mars og rapporten skal 
behandles av kommunestyret samtidig med årsregnskapet. Årsberetningen er pliktig informasjon etter 
god kommunal regnskapsskikk og er ment å være utfyllende til informasjon i regnskapsdokument og 
noter. 

Årsrapport for 2018 inneholder årsberetning i henhold til kommunelovens krav, samt er utvidet med 
beskrivelse av resultater og måloppnåelse for kommunens tjenesteområder. 

Den pliktige delen av årsrapport - årsberetningen - omfatter redegjørelse for økonomisk resultat og 
stilling og omtaler spesielt de faktorer som bidrar til vesentlige avvik fra vedtatt budsjett. Dette fremgår i 
både i sentrale kapitler, tjenesteområdene og investeringsregnskapet. 

Kapitlet om arbeidsgiverpolitikk omhandler likestilling, etisk standard og nærvær. Videre er kapitlene 
om intern kontroll, finansrapportering samt vurdering av kommunens samlede økonomiske utvikling 
pliktig informasjon.  
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Innledning 
 
Kommunens regnskap for 2018 som består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse, samt 
noter. 

Driftsregnskapet  
Driftsregnskapet for 2018 viser følgende resultater: 

 Regnskapsmessig mindreforbruk for 2018 utgjør 13,7 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak 
merinntekter fra skatt, samt mindreutgifter til pensjon og lønnsoppgjør. 
  

 I årets mindreforbruk inngår en anordning av variabel lønn som gjelder 2018, men utbetalt 
i januar 2019.  Dette er en periodisering i henhold til god kommunal regnskapsskikk, men 
endring av kommunens praksis for regnskapsføring fra tidligere år.  Periodiseringen 
belaster regnskap - dvs. driftsenhetene - med 2,5 mill. kroner. 

 Netto driftsresultat utgjør 2,4 mill. kroner. Dette er 13,1 mill kroner bedre enn 
det budsjetterte negative netto driftsresultat på 10,7 mill. kroner.  
Netto driftsresultat utgjør 1.8 % av driftsinntektene og er nær kommunens langsiktige 
målsetting om et netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene.  
  

 Fellesområdet omfatter utgifter til lønnsoppgjør, pensjonsreserve, salg av konsesjonskraft, 
drift av eiendomsskattekontor. I 2018 har kommunen mindreutgifter til lønn og pensjon, 
samlet 9 mill kroner. Dette skyldes bla. tilbakeføring fra pensjonsfond fra KLP, samt 
budsjettert lønnsreserve er noe høyere enn forventet. Mindreutgifter benyttes til å 
finansiere periodisering av variabel lønn. 
  

 Driften av virksomhetene viser et merforbruk på omlag 2,4 mill kroner. Som omtalt over er 
driftsenhetene belastet med 2,5 mill. kroner i periodisering av variabel lønn som gjelder 
2018. Korrigert for denne anordningen er virksomhetene i balanse, men det er avvik på 
sektornivå. 
Oppvekstsektoren har et merforbruk på 4 mill kroner, som forklares nærmere under 
oppvekt fellesadministrasjon (2,7 mill kroner) og drift av skoler og barnehager (1,3 mill 
kroner). Virksomhetsområdet helse, omsorg og sosial som har et merforbruk på omlag 2,5 
mill. kroner som knyttes til flyktningetjenesten og helse-, rehabilitering og barnevern. 
Øvrige virksomhetsområde har mindreforbruk. 

Investeringsregnskapet 
Kommunen har investert for 38,3 mill kroner i 2018. Investeringsnivået er langt lavere enn revidert 
budsjett på 91,1 mill. kroner. Revidert budsjett omfatter både nye investeringer på 36,9 mill. kroner, 
samt videreføring av investeringer (rebudsjettert) som ikke ble sluttført i 2017.  Årsak til mindreutgifter 
skyldes i hovedsak investeringer i AKSET som er 15.2 mill. kroner lavere enn budsjettert, samt 15,9 mill. 
kroner i mindreutgifter knyttet til budsjetterte investeringer i Lensmyra der framdriften ikke er som 
budsjettert. 
Det har ikke vært behov for å ta opp nye lån i 2018. Investeringsregnskapet er avsluttet med bruk av 
lånemidler på 24,9 mill. kroner.  Kommunens langsiktige lånegjeld pr 31.12.18 er dermed 
683 mill. kroner. Dette gir en gjeldsgrad på 97,2 %. Gjeldsgraden er redusert gjennom året, men høyere 
enn kommunens målsetting på nivå med Kostragruppe 11 (2018: 91,9 %). 
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Kommunene overtok eierskapet av NTE Holding AS i 2018. Inderøy kommunes aksjer er regnskapsført til 
en verdi av 34,1 mill. kroner som framgår av kommunens balanse. Kommunen har dermed finansielle 
anleggsmidler fra 2018. 

Disposisjonsfond 
Kommunestyret vedtok at 6,9 mill kroner av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017 skulle avsettes til 
disposisjonsfond. Videre er det avsatt ytterligere 5,5 mill kroner, men også brukt 7,5 mill. kroner - som 
budsjettert. Disposisjonsfondet har dermed økt til 37,1 mill. kroner pr 31.12.18. Dette tilsvarer 6,1 % 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 eneste aktive 
instrument. Kommunen har en betydelig gjeldsportefølje, og kommunen har, i henhold til vedtatt 
strategi, inngått rentesikringsavtaler eller fastrentelån. Deler av låneporteføljen er knyttet 
kompensasjonsordninger via selvkosttjenester for vann og avløp eller investeringstilskudd i Husbanken. 
Dette gir rentesikret gjeld på i overkant av 62 %. Det vises til nærmere omtale i kapittel om 
finansforvaltning.  
Kommunen har fra 2018 finansielle anleggsmidler som består av aksjer i NTE Holding AS. 

Årsrapporten omtaler videre arbeidet med å sikre betryggende intern kontroll, samt arbeidsgiverpolitikk 
presentert med utvikling av likestilling, arbeidet med etisk standard og nærværsarbeid. I 2018 er 
nærværet på 92,9 % som er i tråd med målsetting om et nærvær på minimum 93 %. 
Nærværet tilsvarende et sykefravær på 7,1%. 
Det ble i 2018 vedtatt oppstart av et sykefraværsprosjekt, men kommunen lyktes ikke med rekruttering 
av prosjektleder. Rekruttering er gjennomført i mars 2019. 

  

 

  



Årsmelding 2018 
 

Side 6 av 102 

Årsrapporten i det kommunale plansystemet 
 
Kommunal planarbeid består av ulike planprosesser, styringssystem og rapporteringsverktøy. Som det 
fremkommer i figuren nedenfor, 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.  Enhetenes virksomhetsplaner med beskrivelse av målsettinger, er derfor fra 2017 
integrert i kommunens budsjett- og økonomiplan.  Dette for å synliggjøre sammenheng med 
kommunens overordnet planverk, samt øvrige kommunale plan- og rapporteringsverktøy.  

Vurdering av måloppnåelse omtales i årsrapporten.  
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Politisk og administrativ organisering 
 
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.  

 

 

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

Administrativ organisering 
Inderøy kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer; 
Rådmann og enhetslederne.  
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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 2018 hadde Inderøy 
kommune 14 definerte enheter. Enhetslederne er i praksis delegert rådmannens myndighet innenfor 
sine ansvarsområder. 

Sentrale forhold i drift og hendelser i året 
 
I dette kapitlet vil rådmannen gi en kort beskrivelse av viktige/større hendelser innen kommunens drift. 
Det henvises for øvrig til en nærmere beskrivelse av kommunens drift under tjenesteområdene  

Økonomi 

Kommunestyret har vedtatt følgende økonomiske mål:  

 Positivt netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter 

 Redusert gjeldsbelastning på nivå med sammenlignbare kommuner 

 Disposisjonsfondet størrelse skal være på 6 -10 % av brutto og skal styrkes i planperioden 

 Lav renteeksponering iht vedtatt finansreglement. 

Til tross for at man har satt seg disse mål, viser det seg at det har vært utfordrende å nå alle disse 
økonomiske målsettingene. Årsregnskapet viser riktig nok et positivt netto driftsresultat som ligger 
omtrent på nivå med målsettingen, men dette har sin primære årsak i økte skatteinntekter som man 
ikke kan regne med å få i det videre. 

Dessuten har kommunen fortsatt en høyere gjeldsgrad enn målet. Ved utgangen av 2018 har 
kommunen en gjeldsgrad på 97,5 %. Dette vil si at man i det videre fortsatt må ha fokus på nedbetaling 
av gjeld. Framtidige investeringer lar seg likevel forsvare, så fremt de kan medføre mer kostnadseffektiv 
tjenesteytelse. Det er dermed viktig at det foretas en grundig behovsanalyse, før det foretas større 
investeringer. 

Nærværsarbeid 

I 2018 har rådmannen hatt stort fokus på nærværsarbeid, og samlet resultat for 2018 er på nivå med 
den målsettingen som er satt (7 % sykefravær). Det henvises til kapitlet om kommunens 
arbeidsgiverpolitikk for en nærmere utdyping av dette temaet. 

Oppvekstutredningen 

Med utgangspunkt i vedtak som ble gjort i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for 
perioden 2018 - 2021, ble det formulert mandat for det videre utredningsarbeidet. Med utgangspunkt i 
dette mandatet har rådmannen satt i gang et omfattende utredningsarbeid hvor tre 
hovedstrukturalternativer innenfor oppvekstområdet er vurdert. 
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Framdriftsplanen la opp til at det skulle fattes vedtak i denne saken i desember 2018. Det ble imidlertid 
fattet vedtak om at det skulle utredes et strukturalternativ til. Dette resulterte i at vedtak i 
oppvekststruktursaken ble fattet i mars 2019.  

Helse- og omsorgsutredningen 

I 2018 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). 

Ved utgangen av 2018 har man kommet godt i gang med oppfølging av dette vedtaket. Dette vil si at det 
er satt i gang diverse prosesser, blant annet rettet mot prosjektering av nye helsebygg i henholdsvis 
Mosvik og Straumen. Videre er det satt i gang et større omstillingsarbeid, rettet mot en sammenslåing 
av enhetene Bistand og omsorg og Helse, rehabilitering og barnevern. Ny organisasjonsstruktur er 
iverksatt fra 1. januar 2019, og man vil i det videre fortsatt ha fokus på organisasjonsutviklingsarbeidet. 
Bygging av et nytt helsebygg i Mosvik vil påbegynne i høst 2019, og man vil også komme i gang med 
prosjektering av det nye helsehuset på Straumen. 

Digitalisering 

I 2018 ble det vedtatt ny digitaliseringsstrategi for Inderøy kommune. Dette ble gjort på bakgrunn av et 
større utredningsarbeid som er gjennomført av PA-consulting, i oppdrag av IKT Inn-Trøndelag. Dette vil 
si at kommunens digitaliseringsstrategi legger opp til en regional satsning innenfor digitalisering. 

Økt satsning på digitalisering må også ses i lys av det effektiviseringsbehovet kommunen har. Det er en 
klar forventning om at dette, innen kort tid, bidra til en mer effektiv tjenesteproduksjon. I 2019 vil vi, 
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som tidligere nevnt, ha mye fokus på oppfølging av konklusjonene fra DigInn-rapporten. Dette for å sikre 
at man på tvers av kommunesamarbeidet i Inn-Trøndelag, men også innad i egen organisasjon, har en 
felles forståelse av målbilde og framtidens digitaliseringsbehov.  

Etablering av et regionalt innkjøpssamarbeid 

I 2018 har alle kommunene på Innherred vedtatt deltakelse i et interkommunalt innkjøpssamarbeid. Her 
skal Inderøy kommune være arbeidsgiverkommune. Som tidligere nevnt er innkjøpssamarbeidet 
organisert som et § 27 samarbeid, men i kraft av at vi er arbeidsgiverkommune, vil Inderøy nok ha et 
særskilt ansvar for at samarbeidet kommer i gang på en bra måte.  

Det er en klar målsetting om at dette samarbeidet på kort sikt kan gi økonomiske besparelser i form av 
bedre innkjøpsavtaler og bedre oppfølging av priser og andre vilkår i avtalene. Etablering av et mer 
formalisert regionalt samarbeid om innkjøp, må dermed også betraktes som et viktig strategisk grep for 
å få ned kommunens kostnadsnivå. 

 

Sentrale kapitler 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 

 Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2018 

Regnskap Regnskap 
i fjor 

Frie disponible inntekter     
Skatt på inntekt og formue  -149 134 -149 134 -157 187 -152 816 
Ordinært rammetilskudd -240 067 -240 067 -243 048 -230 638 
Skatt på eiendom -16 109 -16 109 -15 584 -3 364 
Andre direkte eller indirekte skatter -1 050 -1 050 -1 101 -1 101 
Andre generelle statstilskudd -2 392 -2 392 -2 138 -2 433 

Sum Frie disponible inntekter -408 752 -408 752 -419 059 -390 352 
 

Frie disponible inntekter 

Inderøy kommunes frie disponible inntekter består i hovedsak av skatteinntekter, rammetilskudd og 
eiendomsskatt.  I 2018 har kommunen mottatt 419 mill. kroner i frie inntekter, noe som er 3,3 mill 
kroner bedre enn budsjettert. Merinntektene skyldes i hovedsak bedre skatteinntekter enn anslått.  

Inflasjonsjusterte frie inntekter pr innbygger, utgjør 58 928 pr innbygger i 2018. Dette har vært en svak 
økning fra 2015 til 2018. Inderøy kommune mottar noe mindre i frie inntekter pr innbygger enn 
Kostragruppe 11 (56 820), men mer kommuner i Trøndelag (53 177) og landet uten Oslo (55 132). 
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Skatteinntekter, rammetilskudd og inntektsutjevning 
Inderøy kommune fikk i 2018 400 mill. kroner i skatteinntekter, rammetilskudd og inntektsutjevning. 
Dette gir en merinntekt på 4 mill kroner.  

Grunnlaget for budsjett er anslaget på frie inntekter fra statsbudsjettet gitt i KS sin prognosemodell. I 
statsbudsjettet ble det lagt til grunn en skattevekst på 1,3 %. Anslaget er revidert gjennom året i revidert 
nasjonalbudsjett, der det ble nedjustert til 1 % på bakgrunn av lavere lønnsvekst. Skatteanslaget ble så i 
oktober oppjustert til 2,4 % på grunn av ekstraordinære store uttak av utbytte til personlige skatteytere. 
Inderøy kommune har ikke justert budsjettanslaget på 149,1 mill kroner gjennom året. 

Kommunene fikk på landsbasis 3,8 % mer i skatteinntekter enn i 2017.  For Inderøy kommune utgjør 
endringen 3.1 %. Kommune har mottatt 157,2 mill. kroner i skatteinntekter som gir et skattenivået på 
73,8 % av landsgjennomsnittet. Kommunen mottar derfor inntektsutjevning. 

Skatteinntekter utgjør en merinntekt på 8 mill kroner, men må ses i sammenheng med mindreinntekten 
fra rammetilskudd utgjør 4 mill kroner - tilsammen som nevnt over en netto merinntekt på 4 mill. 
kroner. 

Eiendomsskatt 

Det har i 2018 vært utlignet eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen med 3,5 promille. Første 
år det skrives ut eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer, kan ikke skattesatsen være høyere enn 
2 promille og denne satsen er benyttet i 2018. 

Samlet eiendomsskatt 15,6 mill kroner omfatter inntekter for bolig og fritidseiendommer kr.12,6 mill. 
kroner, som er kr. 487 000 mindre enn budsjett. For næringseiendommer har det gitt inntekt på 
2,942 mill. kroner som er 35 000 kroner mindre enn budsjett. 

Mindreinntekten knyttet til bolig- og fritidseiendommer begrunnes med at budsjettet var skyldes usikre 
prognoser - prognosene satt før takseringsarbeidet og fastsettelse av skattegrunnlag var 
gjennomført.  Skattegrunnlaget ble noe redusert etter klagebehandlingen. I tillegg var 
det en beregningsfeil i kommunens dataprogram når de budsjettet ble lagt. 

For eiendomsskatteåret 2019 vil kommunen for første gang merke konsekvensen av endringen i 
eiendomsskatteloven som er knyttet til produksjonsutstyr. Produksjonsutstyret på de tidligere verk og 
bruk skal ikke lenger utgjøre en del av eiendomsskattegrunnlaget, men skilles ut som et særskilt 
skattegrunnlag. Det særskilte skattegrunnlaget skal så reduseres med 1/7 hvert år, første gang i 2019. 
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Mindreinntekten er planlagt dekket med en kompensasjon fra staten, men det er uklart om det er avsatt 
tilstrekkelig med midler i statsbudsjettet til å dekke hele tapet for alle kommunene som har vedtatt 
utskriving av eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget. 

Eiendomsskatteloven er under stadig endring, og når den varslede innføringen av obligatorisk 
reduksjonsprosent på eiendomsskattegrunnlaget, vil det medføre en ytterligere begrensning i 
kommunens mulighet til å skrive ut eiendomsskatt. Ordning skal gjelde fra 2020 med en reduksjon på 30 
% i skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer. For Inderøy kommune vil dette medføre en 
nedgang i skattegrunnlag fra 6,434 mill. til 4,504 mill. for disse eiendommene. For å opprettholde 
inntektsnivået må skattesatsen settes opp til 2,86 promille. 

I tillegg til dette er det signalisert at promillesatsen som allerede er redusert fra 7 promille til 5 promille 
skal videre ned til 4 promille. Dette vil få konsekvenser for årene fremover hvor det ikke vil bli mulig å 
øke inntektene fra eiendomsskatten ytterligere. 

Fellesutgifter. Konsesjonskraft 

 
Utgifter og inntekter som ikke kan nyttes til tjenesteområdene budsjetters sentralt. Dette gjelder i 
hovedsak inntekter fra salg av konsesjonskraft og kompensasjon fra selvkostområdene, samt utgifter til 
forventet økning i pensjon, årets lønnsoppgjør, og tap på fordringer.  

Salg av konsesjonskraft. 

Kommunen har i 2018 en nettoinntekt på 1 mill kroner i salg konsesjonskraft. Dette er en merinntekt på 
155 000 kroner i forhold til budsjett. Avviket skyldes i at utgifter til nettleie er noe lavere enn 
budsjettert, 

Pensjon 

Kommunen har i 2018 budsjettert med utgifter til pensjon i henhold til prognoser fra aktuar. Regnskapet 
viser samlede netto pensjonsutgifter på 67,5 mill kroner. Dette er 6,5 mill kroner mindre enn 
budsjettert, et avvik på 8,7%. Avviket skyldes i hovedsak at kommunen benytter tilbakeføringer fra 
pensjonsfond kr 8,1 mill kroner fra KLP, til å finansiere årets utgifter til pensjon. Premieavvik og 
amortisering av premieavvik utgjør netto en inntektsføring på 0,8 mill kroner. 

Kommunen har et akkumulert premieavvik ved utgangen av 2018 på 31,7 mill kroner. Premieavviket 
presenteres som ikke-reell fordring i henhold til regnskapsreglene og framgår av kommunens balanse. 

Lønnsreserve. 

I budsjett 2018 er det budsjettert med 8,4 mill. kroner til å dekke lønnsoppgjør 2018. Resultatet av årets 
lønnsoppgjøret ble i snitt 2,8 %. Mindreutgifter 3,3 mill kroner skyldes at resultatet ble lavere enn 
forventet, samt at det er budsjettert beløp utgjør noe mer enn prognosen på 3 %. 
Rådmannen ser mindreforbruket i sammenheng mer merutgift ved periodisering av variabel lønn på 2,5 
mill kroner. Netto innsparing lønnsreserve er med dette 0,8 mill kroner. 

Drift av eiendomsskattekontor 

Utgifter knyttet til arbeid eiendomsskatt utgjør 1 mill. kroner. Dette er i underkant av 0,2 mill kroner 
lavere enn budsjettert.  
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Tap på fordringer 

Det er som tidligere år budsjettert med tap på fordringer på 230 000 kroner. Faktiske tapsføringer utgjør 
382 700 kroner. Avviket på kr 150 000 kroner skyldes at det er foretatt en avsetning for å møte fremtidig 
tap på 200 000 kroner knyttet til usikre fordringer. Avsetning til tap på krav utgiftsføres og presenteres 
som kortsiktig gjeld i henhold til god kommunal regnskapsskikk.  

Faktiske tap i 2018 utgjør dermed 182 700 kroner og gjelder i hovedsak på tap på utleie av kommunalt 
disponerte boliger (84 600 kroner), skolefritidsordning (37 500 kroner), samt kvalifiseringsordningen (38 
000 kroner). 

Kompensasjon fra selvkostområdene vann og avløp 

Regnskapet viser en overføring fra selvkostområdene som kompensasjon for renter og avdrag på 5,7 mill 
kroner. Dette er 0,8 mill kroner bedre enn budsjettert.  

Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 

 Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2018 

Regnskap Avvik i kr 

Finansinntekter/-utgifter     
Renteinntekter og utbytte -3 182 -3 182 -2 756 -427 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 14 782 14 782 12 913 1 869 
Avdrag på lån 30 200 30 200 30 211 -11 

Sum Finansinntekter/-utgifter 41 800 41 800 40 369 1 431 
 

Netto finansutgifter består av renteinntekter, renteutgifter og avdrag på lån, som samlet utgjør vel 
41 mill. kroner for 2018. Dette er en mindreutgift på 1,4 mill. kroner om skyldes et lavere rentenivå i 
2018 enn budsjettert. 

Avdrag på lån 30,2 mill kroner er i henhold til budsjett, og overstiger kravet om minimumsavdrag i 
kommuneloven med 0,2 mill kroner.  

Finansutgifter omtales nærmere i kapittel om finansforvaltning. 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for 
tjenesteområdene 
 
Beløp i 1000 

 Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2018 

Regnskap Avvik i kr 

Avsetninger og bruk av avsetninger     
Til ubundne avsetninger 5 509 12 464 12 464 0 
Til bundne avsetninger 0 0 291 -291 
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk 0 -7 656 -7 656 0 
Bruk av ubundne avsetninger -4 970 -5 575 -5 575 0 
Bruk av bundne avsetninger 0 0 38 -38 

Netto avsetninger 539 -766 -438 -328 
 

I 2018 er det avsatt 12,4 mill. kroner til disposisjonsfondet, mens det er brukt 5, 6 mill. kroner. Netto 
avsetning utgjør 6,9 mill. kroner. I dette inngår avsetning av deler av mindreforbruket fra 2017.  
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Disposisjonsfondet på kr 37,1 mill kroner ved utgangen av 2018, utgjør 6,1 % av driftsinntektene. Dette 
er innenfor kommunens mål for størrelsen på disposisjonsfondet på 6-10 %.  
Som figuren under viser. er disposisjonsfondet i andel av driftsinntektene redusert i perioden: I 2018 
oppnår Kostragruppe 11 (6,7 %), kommuner i Trøndelag (8,1 %) og landet uten Oslo (9,5 %) et bedre 
resultat enn Inderøy kommune. 

 

 

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 for å finansiere 
framtidige behov og egenfinansiering av investeringer.  Et positivt netto driftsresultat skal bidra til en 
viss forutsigbarhet i tjenesteytingen, og avgjørende for at det ikke oppstår likviditetsproblemer. 

Kommunens overordnede målsetting er netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter.  For 2018 
utgjør dette 11 mill. kroner.  Netto driftsresultat for 2018 ble 10,7 mill. kroner, 1,8 % av brutto 
driftsinntekt. Resultatet i seg selv vurderes som tilfredsstillende, men skyldes engangshendelser som 
ikke kan forventes å vedvare. 

Som figuren under viser, har det vært en negativ utvikling i perioden 2015 til 2018. Kommuner i 
Kostragruppe 11 og landet uten Oslo hadde i 2016 og 2017 et vesentlig bedre resultat enn Inderøy 
kommune.  
I 2018 har Inderøy kommune et bedre resultat enn Kostragruppe 11 (1,5 %), men dårligere enn landet 
uten Oslo (2,1%). 
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Kommunens tjenesteområder 

Politikk  

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Politikk omhandler funksjonene ordfører, kommunestyret, valg, kontroll og revisjon, samt diverse råd og 
nemnder. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

110-Politisk virksomhet 3 598 3 687 89 2,4 % 

Sum 3 598 3 687 89 2,4 % 

 
Regnskap for politisk virksomhet viser et mindreforbruk på 89 000 kroner, et avvik på 
2,4%.   Regnskapsresultatet framkommer i hovedsak slik: 

 Godtgjørelser til folkevalgte viser merforbruk på vel 283 000 kroner i forhold til budsjett, 

 Mindreutgifter til drift på vel 224 000 kroner bl.a. leie av lokaler, opplæring, samt mindreutgifter 
til abonnement som skyldes anordning mellom år 

 Av formannskapets budsjettpost er 90 0000 av de 200 000 kroner ikke benyttet. 

 Merinntekter på kr 25 000 knyttet til refusjon av lønnsutgifter fylkeskommunale verv.  

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 2 000 1 716 -284 -16,5 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

543 767 224 29,2 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

1 063 1 085 23 2,1 % 

Overføringsutgifter 116 174 58 33,5 % 
Finansutgifter 0 0 0 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 3 721 3 742 21 0,6 % 

Salgsinntekter 0 0 0 0,0 % 
Refusjoner -121 -55 66 -119,0 % 
Overføringsinntekter -2 0 2 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -122 -55 67 -121,7 % 

Netto resultat 3 598 3 687 89 2,4 % 
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KOSTRA Nøkkeltall 

 

Kostra-analyse 
 
 Inderøy 

2015 
Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Politisk styring korrigerte brutto 
driftsutgifter andel av totale utgifter 
(prosent) 

0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 

Politisk styring korrigerte brutto 
driftsutgifter beløp pr innb (kr) 

415 338 390 364 427 388 372 

 
Brutto driftsutgifter til politisk styring utgjør 0,5 % av samlede utgifter i 2018, og er uendret i perioden 
2016 til 2018. Dette er på nivå med landet uten Oslo, men noe lavere enn Kostragruppe 11 og 
kommuner i Trøndelag som ligger på 0,6%. 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger utgjør 364 kroner i 2018. Dette er et lavere enn landet uten 
Oslo (372 kroner), Kostragruppe 11 (427 kroner) og kommuner i Trøndelag (388 kroner). 

Administrasjon 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
I sektor administrasjon inngår sentraladministrasjon og plan, landbruk og miljø. 

 Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

120-Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT 25 328 25 450 123 0,5 % 
130-Plan, landbruk og miljø  3 710 3 818 108 2,8 % 

Sum 29 037 29 268 231 0,8 % 

 
Regnskap for administrasjon er iht. budsjett med et mindreforbruk på 0,2 mill kroner, et avvik på 
0,8%.  Det har vært et mindreforbruk i både sentraladministrasjonen og enhet for plan, landbruk og 
miljø.  
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 18 452 17 799 -653 -3,7 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

6 873 6 051 -822 -13,6 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

9 469 9 309 -159 -1,7 % 

Overføringsutgifter 1 537 2 570 1 032 40,2 % 
Finansutgifter 293 0 -293 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 36 624 35 729 -895 -2,5 % 

Salgsinntekter -2 751 -3 336 -585 17,5 % 
Refusjoner -4 193 -3 025 1 168 -38,6 % 
Overføringsinntekter -351 0 351 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -441 -100 341 -341,0 % 

Sum Driftsinntekter -7 736 -6 461 1 276 -19,7 % 

Netto resultat 28 887 29 268 381 1,3 % 
 
 

KOSTRA Nøkkeltall 

 

Kostra-analyse 
 
 Inderøy 

2015 
Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Administrasjon 
nettodriftsutgifterandel av totale 
utgifter (prosent) 

6,8 % 5,1 % 6,5 % 7,1 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 

Administrasjon 
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 

3 716 2 965 3 966 4 434 3 936 3 784 3 682 

 
I 2018 bruker Inderøy kommune 7,1 % av totale utgifter til administrasjon. Dette utgjør 4 434 kroner pr 
innbygger og er en økning i forhold til 2017.   Sammenlignet med andre bruker vi mer til administrasjon 
enn Kostragruppe 11 (6,2 %), kommuner i Trøndelag (6,5 %) og landet uten Oslo (6,2%).  

Økte utgifter i 2018 til administrasjon skyldes i all hovedsak utgifter til oppvekstutredningen og samt 
økte utgifter til IKT. 

 

Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Sentraladministrasjon består av rådmann/rådmannens stab, personal, servicetorg og støtte inkl. 
rådgivning og støtte skole/barnehage. Fellesutgifter til Inn-Trøndelag skatteoppkrever, IKT Inn-
Trøndelag, Inn-Trøndelag regnskap og lønn, salgs- og skjenkebevilling. Frikjøp av tillitsvalgte og 
hovedverneombud, opplæring av verneombud, kjøp av fellestjenester BHT og forsikring av alle ansatte i 
henhold til hovedtariffavtalen. 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

120-Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT 25 328 25 450 123 0,5 % 

Sum 25 328 25 450 123 0,5 % 

 
Regnskap til sentraladministrasjon viser et mindreforbruk på 273 000 kroner, et avvik på 1,1 %.  

Dette skyldes flere forhold blant annet at budsjetterte avsetninger ikke er disponert, merinntekter fra 
salg og skjenkebevilling og merinntekter knyttet til refusjoner og tilskudd. Det er imidlertid merutgifter 
til IKT og kjøp av tjenester fra andre kommuner.  

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 13 171 12 901 -270 -2,1 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

6 133 4 743 -1 391 -29,3 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

9 252 8 535 -716 -8,4 % 

Overføringsutgifter 1 315 2 236 921 41,2 % 
Finansutgifter 3 0 -3 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 29 873 28 414 -1 459 -5,1 % 

Salgsinntekter -880 -689 191 -27,7 % 
Refusjoner -3 264 -2 175 1 089 -50,1 % 
Overføringsinntekter -351 0 351 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -200 -100 100 -100,2 % 

Sum Driftsinntekter -4 695 -2 964 1 731 -58,4 % 

Netto resultat 25 178 25 450 273 1,1 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

Primærfokus på 
tjenestesamarbeid innen 
innkjøp, IKT og 
kommuneadvokat 

Innkjøpssamarbeid 
etableres 

Gjennomført Innherred Innkjøp etablert som §27 samarbeid fra 
01.01.19. Inderøy er arbeidsgiverkommune for 
samarbeidet. 
 

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

Helse- og 
omsorgstjenestene er 
tilpasset kommunens 
demografiske utvikling 

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

Oppstart 
omstillingsprosess 

og evt. 
prosjektering 

 Konklusjonene i helse- og omsorgsutredningen er fulgt 
opp etter planen, både når det gjelder prosjektering av 
nye helsebygg og omstilling/omorganisering i selve 
tjenestestrukturen. Det skal jobbes videre med dette i 
2019. 
 

 Høyere grad av digital 
tjenesteyting 

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

Færre avvik  Digitaliseringsstrategi er vedtatt i 2018, og oppfølging av 
denne er igangsatt, både lokalt i egen organisasjon, men 
også regionalt i Inn-Trøndelagssamarbeidet. 
 

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

Innføringsfase  I perioden 01.01.18 - 31.12.18 er det registrert 3219 
utgående brev i SvarUt. Det foreligger imidlertid ingen 
statistikk på antall brev som er sendt ut manuelt. I det 
videre vil vi fortsatt ha fokus på å sende ut all skriftlig 
korrespondanse elektronisk. 
 

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

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

Drift innenfor de vedtatte 
økonomiske rammer 

Balanse  Driftsresultat for kommunen som helhet er 
tilfredsstillende. Innenfor enkelte driftsenheter er det 
imidlertid fortsatt utfordrende å justere driften innenfor 
de vedtatte budsjettrammer. Det henvises til sektor-
/enhetsvise beskrivelser av årsregnskap for 2018. 
 

  Styrke kapasitet innen 
økonomistyring 

Tilsetting Gjennomført Fra september 2018 er økonomifunksjonen styrket med 
0,5 årsverk. 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

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

Faktisk sjekk  Budsjettprosessen er under fortsatt utvikling. Det viser 
seg at enkelte enheter fortsatt trenger tettere 
oppfølging enn andre. 
 

  Dialog og samhandling 
omkring kontroversielle 
tema som tjenestestruktur 
og eiendomsskatt 

Faktisk sjekk  Rådmannen har i 2018 vært opptatt av å legge til rette 
for godt samspill mellom politisk og administrativ 
ledelse - særlig relatert til utredningsprosessen knyttet 
til ny struktur innenfor oppvekstområdet. Rådmannen 
vurderer denne prosessen som tilfredsstillende 
gjennomført. 
 

  Igangsettelse av et større 
nærværsprosjekt med 
egen prosjektleder 

7% sykefravær  I 2018 har man ikke lyktes med å få tilsatt en 
prosjektleder for sykefraværsprosjektet. For 2019 har 
man imidlertid på nytt igangsatt en 
rekrutteringsprosess, og man forventer å foreta en 
tilsetting i løpet av vår 2019. Dessuten har kommunen 
fått tildelt kr. 2 mill. i OU støtte fra KS til et større 
lederutviklingsprogram. Dette er også å betrakte som et 
ledd i kommunens overordnete sykefraværsprosjekt. 
Dette blir fulgt opp videre i 2019. Målsetting om 7% 
sykefravær er oppnådd i 2018. 
 

 



 

Plan, landbruk og miljø  

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enheten omfatter plansaksbehandling og arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, kommunal 
næringsvirksomhet (kommuneskog), landbruksforvaltning, miljø, natur og friluftforvaltning (inkl. viltfond 
og fiskefond). Enheten er også tillagt beredskapskoordinator. Enheten Plan, landbruk og miljø har pr i 
2018 6,5 ansatte i faste stillinger. 

 Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

130-Plan, landbruk og miljø  3 710 3 818 108 2,8 % 

Sum 3 710 3 818 108 2,8 % 

 
Enhet for Plan, landbruk og miljø har et avvik på mindreforbruk på 2,8 % i forhold til budsjettet 2018. 
Enheten har stort sett lønnsutgifter som er stabile gjennom året. Når en ser på driftsutgifter/ 
driftsinntekter på hver enkelt funksjon innenfor enheten, kan det knytes noen kommentarer. 

Plansaksbehandling. Det har vært færre behandlet private reguleringsplaner enn forutsett, men flere 
reguleringsendringer som har gitt gebyrinntekter. Utgifter med arbeid /behandling av kommunedelplan 
E6 (Statens vegvesen er oppdragsgiver) er innenfor ordinære lønnsmidler. 

Byggesaksbehandling. Enheten har behandlet noen færre saker i 2018. Det har ikke vært store 
utbygningene som ofte gir store gebyrinntekter, noe som kan forklare mindre gebyrinntekter enn 
forutsett. Det har ikke vært bruk for budsjetterte midler til ekstern hjelp/advokat i byggesak 2018. 

Landbruk har et lite overforbruk (2 %) som har årsak at leiebil er ført på landbruk, men budsjettert på 
oppmåling. 

Funksjon Naturforvaltning viser overforbruk som har årsak i at flere prosjekter innenfor enheten føres 
her. Prosjektene er basert på offentlig tilskudd fra stat og fylkeskommunen. Inntekter og utgifter vil ofte 
komme på ulike år og gir et uklart bilde av forbruket i slutten av året. Det kan nevnes at utgifter til 
miljøsertifisering av rådhuset er ført her, uten budsjetterte midler, men dekket over enhetens budsjett. 

Viltfondet har et overforbruk i forhold til budsjetterte midler. Bakgrunnen er at det har vært flere 
ettersøk etter skadet vilt enn kommune har fått inn på fellingsavgiften. Det blir fremmet en politisk sak i 
2019 om å heve fellingsavgift på hjortevilt. 
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 5 281 4 898 -383 -7,8 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

740 1 308 569 43,5 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

217 774 557 72,0 % 

Overføringsutgifter 222 334 112 33,5 % 
Finansutgifter 291 0 -291 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 6 751 7 315 564 7,7 % 

Salgsinntekter -1 871 -2 647 -776 29,3 % 
Refusjoner -929 -850 79 -9,3 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -241 0 241 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -3 041 -3 497 -456 13,0 % 

Netto resultat 3 710 3 818 108 2,8 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Bidra til verdiskapning, 
bla.a med vekt på lokale 
ressurser 

Bidra til økt matproduksjon 
og investeringer i Inderøy  

Økt søknad på areal og 
dyretall 

5,0 % 3,0 % Målet var å få ca. 5 % økning innenfor matproduksjon. I 
2018 er det oppnådd ca. 3 % med økning i nydyrka areal 
og rydding av beite. Dyretallet holder seg stabilt i 
forhold til 2017. 
 

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

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

Antall dekar tatt ut av LNF 
formålet i 
kommuneplanens arealdel 

2,0 % 0,2 % I 2018 er det det 60 dekar som er omdisponert fra LNF- 
formål i kommuneplanens arealdel. Av dette er 50 dekar 
dyrka areal innenfor vedtatt kommunedelplan Røra. 
 
Ca. 10 dekar er omdisponert ved fradeling, og er stort 
sett tilleggsareal til eksisterende boliger. Arealet er stort 
sett produktiv skog eller annet areal. Ca 2 dekar er 
innmarksbeite som er omdisponert til boligformål. 
 
Omdisponert areal har ikke registrerte 
naturmangfoldverdier og er vurdert i forhold til 
omkringliggende kulturlandskap. 
 
  
 

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

Behandlede byggesaker og 
private reguleringsplaner 

240 180 Det har vært mindre byggesaker i 2018 enn forventet. 
Årsak kan være mindre byggeaktivitet i kommunen men 
og at en del mindre bygg kan settes opp uten søknad 
etter endringer i plan og bygningsloven. Noen av disse 
byggene skulle vært omsøkt, og det må påregnes 
byggesak eller reguleringsendringer av gjeldende plan i 
ettertid. 
 
Det har vært få nye reguleringsplaner vedtatt i 2018, 
men mange reguleringsendringer av eldre 
reguleringsplaner. 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Alle innkomne byggesaker blir vurdert i forhold til 
Naturmangfoldloven og friluftsloven samt 
reguleringsbestemmelser for de ulike arealene. 
 

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

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

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

 80 Kommunens helhetlige ROS- analyse er revidert med 
bakgrunn i tidligere øvelser og fylkesmannens ettersyn. 
Vedtak i kommunestyret mars 2019. 
 
Når det gjelder overordnet plan for beredskap, er det 
utarbeidd et nytt utkast i 2018. Denne blir vedtatt i 
kommunestyret mars 2019. 
 
Alle enhetene har deltatt i planprosessene og har hatt 
muligheter til å tilegne seg kunnskap og gi uttalelse før 
planutkastene blir vedtatt. 
 
Formidling av helhetlig ROS - analyse og overordna 
beredskapsplan skal etter vedtak 2019 formidles til alle 
tjenesteområdene slik at alle skal ha eierforhold til 
planene og kommunens EQS- system. 
 

  Gjennomføring av 
opplæring og jevnlige 
øvelser 

Årlig revidering 
av planer og 

minst 2 øvinger i 
året 

50 Inderøy kommune har gjennomført en øvelse våren 
2018. 
 
Planlagt øvelse høst 2018 er ikke gjennomført. 
 

 



 

Oppvekst 

Tjenesteområdebeskrivelse 

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

Barnehager: seks kommunale og fem/fire private. (Endring fra fem til fire private bhg fra 
01.08.18.) Antall barn i barnehagen er på 335; henholdsvis 227 i kommunale barnehager og 108 i 
private. 

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

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

 

Utvikling og utfordringer 

Utviklingsområder i 2018: 

Desentralisert kompetanseutvikling for grunnskolen, DeKom 

Regional kompetanseutvikling for barnehagen, ReKom 

Investering i digitale verktøy/pc-tetthet. Man er i gang med en strategisk plan for satsing på 
digitalisering i skole og barnehage jf. fokusområder vedtatt i ny Kvalitetsplan for oppvekst (2018). 
Rådmannen ser at det kan bli utfordrende å følge opp tiltak knyttet til Kvalitetsplan for oppvekst på 
bakgrunn av trange rammer framover.  

Tidlig innsats i barnehage og skole. Arbeid med å gi alle barn tett oppfølging (tidlig innsats) og alle elever 
tilpasset opplæring, videreføres. 

Ferdigstilling av Kvalitetsplan for oppvekst 2018-2021. 

Andre hendelser: 
Elvebakken barnehage ble nedlagt fra 01.08.18. 

 

Utvalgte resultater 

Virkemiddel for å nå mål fra Kvalitetsplanen for skole og barnehage, har blant annet vært høy 
lærertetthet i skolen og høy bemanning i barnehagen - og tilbud om videreutdanning for lærere og 
rektorer/styrere. 

Utvalgte resultat: 

Resultat fra Elevundersøkelsen viser at elevene i Inderøy trives godt i skolen.  
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Resultat fra nasjonale prøver: 

Forbedrede resultat på nasjonale prøver på 5. trinn og på ungdomsskolen (9.trinn) 

- 5.trinn: Resultatet i engelsk er forbedret i 2017-2018. Høst 2018: Positiv utvikling; på nasjonalt nivå i 
engelsk og regning. 

- 8.trinn: Resultatene for 2017-2018 er bedre enn for 2016-201. Negativ utvikling høsten 2018. 

- 9.trinn: Resultatene viser en framgang i lesing i 2017-2018 sammenlignet med 2016-2017. Høst 2018: 
stabilt resultat. 

Grunnskolepoeng: Nivået holder seg høyt og er på linje med resultatet i Trøndelag og litt under 
nasjonalt nivå. 

Gjennomføring. Det er høy grad av gjennomføring i grunnskolen i Inderøy. Andel elever som starter i 
videregående skole, er på over 99,5 %. 

Videreutdanning av lærere. Inderøy kommune har over de siste seks-sju årene, tilbudt lærere 
videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sin satsing Kompetanse for kvalitet (KFK). Dette er en 
satsing rådmannen viderefører. Satsingen handler blant annet om å gi lærere kompetanse i fag i tråd 
med lovkravene. Det legges også vekt på skolenes behov samlet sett. 

Kvalitetsplan for oppvekst ble ferdigstilt høst 2018 med to fokusområder: 1.Livsmestring, 2. Digital 
kompetanse. 

Revidering av Plan for arbeid mot mobbing (barneskolene) og sosial læreplan på Inderøy ungdomsskole 
ble gjennomført våren 2018. 

Lærertetthet; tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet brukes for å nå målsettingen jf. målkrav: 
maksimum 16 elever per klasse på småtrinnet og 21 elever per klasse på mellomtrinn og ungdomsskole.  

 Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

200-Fellesadm. Skole og barnehage 30 232 27 455 -2 777 -10,1 % 
210-Sakshaug skole 14 985 14 769 -216 -1,5 % 
211-Sakshaug barnehage 7 820 7 848 28 0,4 % 
212-Røra skole og barnehage 16 187 15 944 -242 -1,5 % 
213-Utøy skole og barnehage 9 373 8 894 -479 -5,4 % 
214-Mosvik skole og barnehage 7 657 8 121 464 5,7 % 
215-Lyngstad skole og barnehage 8 687 8 398 -289 -3,4 % 
216-Sandvollan skole og barnehage 16 405 15 780 -625 -4,0 % 
217-Inderøy ungdomsskole 24 306 24 430 125 0,5 % 

Sum 135 650 131 639 -4 012 -3,0 % 

 
Oppvekstområdet har i 2018 hatt et merforbruk på 4 mill kroner tilsvarende 3 %. Bakgrunnen for 
merforbruket er bl.a. feilberegning knyttet til nedtak av kostnader i forbindelse med nedleggingen av 
Elvebakken barnehage, overforbruk på flere av enhetene (skole/bhg) knyttet til lønn, overforbruk 
knyttet til fosterheimsplasserte barn, feilbudsjettering av fond (DeKom) mellom budsjettår 2017 
og budsjettår 2018 - og overforbruk knyttet til lærlinger. 
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Følgende tiltak er gjennomført i 2018: 

 Overføring av 1.4 mill.kr fra oppvekst (200) til barnevernet 

 Færre klasser på Inderøy ungdomsskole 

 Økt foreldrebetaling 

 Prosjektleder i AKSET sluttet 30.06.18 

Samtidig har oppvekst hatt økning i kostnader knyttet til fosterheimsplasserte barn og lærlinger. 

 Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 129 785 120 985 -8 799 -7,3 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

9 446 9 155 -291 -3,2 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

26 067 22 994 -3 073 -13,4 % 

Overføringsutgifter 1 796 996 -801 -80,4 % 
Finansutgifter 1 024 0 -1 024 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 168 118 154 130 -13 987 -9,1 % 

Salgsinntekter -11 047 -10 955 92 -0,8 % 
Refusjoner -22 108 -10 863 11 245 -103,5 % 
Overføringsinntekter -25 0 25 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 713 -674 -1 387 205,8 % 

Sum Driftsinntekter -32 467 -22 492 9 976 -44,4 % 

Netto resultat 135 650 131 639 -4 012 -3,0 % 
 

KOSTRA Nøkkeltall 

 

Kostra-analyse 
 
 Inderøy 

2015 
Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Netto driftsutgifter barnehagesektoren 
i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 

12,2 % 13,5 % 13,0 % 14,1 % 12,8 % 15,4 % 14,3 % 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), 
i prosent av samlede netto 
driftsutgifter(B) 

20,5 % 19,8 % 19,2 % 18,8 % 18,7 % 18,1 % 18,4 % 

Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per innbygger 6-15 år(B) 

17 652 18 363 14 636 16 066 18 626 20 313 18 709 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), 
per innbygger 6-15 år(B) 

3 570 3 553 3 467 3 745 3 255 2 670 2 258 

 
Barnehagesektor: Inderøy kommune har over de siste fire årene økt kostnadene til drift av barnehagen. 
Kostnadsnivået er høyere enn kostragruppe 11 og på linje med landet uten Oslo. 

Grunnskolen: Inderøy kommune har redusert kostandene til grunnskolen de siste fire årene. Inderøy 
ligger på nivå med kostragruppe 11, men bruker fortsatt en større prosentvis andel enn Trøndelag og 
landet uten Oslo. 
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Kostnader til drift av skolelokaler: Her varierer tallene noe fra år til år. Driftskostnadene i Inderøy i 
2018, ligger under nivået for alle tre gruppene man sammenligner seg med. 

Driftskostnader skoleskyss: Man ser en svak økning i kostandene til skoleskyss. 

 

Fellesadm. Skole og barnehage 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Området omfatter i hovedsak styrket tilbud i barnehage og skoler, skoleskyss, tilskudds- og 
refusjonsordninger innen barnehage og skoler.  

Tilskuddsordninger omfatter blant annet tilskudd til private barnehager i kommunen, samt ordningen 
med redusert foreldrebetaling i kommunale og private barnehager på grunn av lav foreldreinntekt. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

200-Fellesadm. Skole og barnehage 30 232 27 455 -2 777 -10,1 % 

Sum 30 232 27 455 -2 777 -10,1 % 

 
Oppvekst felles har et overforbruk på kr. 2,7 mill. kroner. I hovedsak skyldes avviket at gapet på 
refusjonsinntekt og refusjonutgifter er betydelig. Det vil si et negativt avvik på 1,5 mill. kroner. Årsaken 
skyldes at vi har ressurskrevende elever hjemmehørende i Inderøy kommune, som er bosatt i andre 
kommuner. Flere av disse elevene krever betydelige ressurser i skolen, utover det som handler om 
spesialpedagogisk hjelp; det vil si til omsorg og ivaretakelse i løpet av skoledagen. 

Rammen til oppvekst felles ble redusert i forbindelse med kommunens vedtak om innsparing ved 
nedleggelse av Elvebakken barnehage og økt aktivitet ved Røra barnehage. Budsjettrammen ble 
redusert med anslaget for antatt mindreutgifter til tilskudd til ikke kommunale barnehager. Dette 
anslaget viste seg å være 326 000 kroner for høyt, og enheten har dermed en tilsvarende merutgift 
knyttet til tilskuddsordningen.   

Det framgår av regnskapet et merforbruk på lærlinger. Inderøy kommune har tatt inn lærlinger utover 
de fire vi årlig tar inn. Kommunen har tatt et større samfunnsansvar, og lærlingene er en ressurs 
organisasjonen nyter godt av. Regnskapet viser et overforbruk på kr. 313 378. For kommende 
barnehage/skoleår, tas det inn kun to lærlinger på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette som en 
konsekvens av at vi fortsatt har flere lærlinger i omløp, men ikke skal risikere å gå utover rammen i år. 

På opplæring og kurs ser vi et negativt avvik på kr. 369 935, i hovedsak handler dette om bruk av penger 
til et nyopprettet desentralisert kompetansenettverk som ble opprettet i 2017 for grunnskole. Midlene 
som ble tilført kommunen på kr 463 000 ble i 2017 ikke satt på fond. Manglende avsetning i 2017 er 
korrigert i 2018 og påvirker dermed driftsregnskapet. 
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I tillegg er det en klassifiseringsfeil på kontonivå. Beløpet på 1 424 081 kroner som er utgiftsført til 
fylkeskommunen, skulle vært ført på kjøp fra private. Årsaken ligger i at ved ny skyssordning i Trøndelag 
fylke, betales utgiften direkte til leverandør. 

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 3 876 3 720 -156 -4,2 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

3 577 4 213 636 15,1 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

25 625 22 958 -2 666 -11,6 % 

Overføringsutgifter 771 355 -416 -117,3 % 
Finansutgifter 847 0 -847 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 34 695 31 247 -3 448 -11,0 % 

Salgsinntekter 21 0 -21 0,0 % 
Refusjoner -5 197 -3 227 1 969 -61,0 % 
Overføringsinntekter 0 0 0 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 713 -565 -1 278 226,2 % 

Sum Driftsinntekter -4 463 -3 792 671 -17,7 % 

Netto resultat 30 232 27 455 -2 777 -10,1 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

Bedre samhandling mellom 
enhet og ansvar 200 
fellespotten 

Reduserte 
enkeltvedtak 

   
 
I løpet av 2018 har Inderøy kommune ikke fattet færre 
enkeltvedtak i skole og barnehage. 
 
Det har vært særlig utfordrende i barnehagesektoren, da 
det på dette området deles ut ressurs til barnehageåret 
ut fra rammen som er satt av i budsjett. I løpet av 
barnehageåret kommer det nye sakkyndige uttalelser, 
og det fattes nye enkeltvedtak i samme barnehage eller 
enkeltvedtak i annen barnehage. Dette generer ofte økt 
ressurs.   
Det har blitt en bedre samhandling mellom enhet og 
ansvar 200 fellespotten med tanke på å ha en 
kontinuerlig dialog på behov som dukker opp i løpet av 
budsjettåret. Dette må det imidlertid jobbes kontinuerlig 
med. Det er fortsatt potensial i å tenke bedre 
samhandling på tilpasset tilbud og spesialundervisning i 
barnehagen 
  
Når det gjelder refusjoner for fosterheimsplasserte barn 
hjemmehørende i Inderøy kommune og barn 
hjemmehørende i andre kommuner, kommer vi 
dårligere ut enn målsettingen. Flere barn 
hjemmehørende i Inderøy kommune, men bosatt i 
andre kommuner, har behov for tilrettelegging i 
skolehverdagen utover det som handler om 
spesialpedagogisk hjelp. Dette bidrar til at vi i 2018 har 
et overforbruk på refusjoner til andre kommuner. 
 

Kommunens tjenester på 
oppvekst skal bidra til at 
barn og unge får en trygg 

God samhandling barn og 
voksne for å få gode leke- 

Redusere antall 
enkeltvedtak 

55    
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

oppvekst, blir selvstendige, 
kunnskapsrike og utvikler 
demokratisk deltagelse. 

og læringsmiljøer. 
Kompetente voksne. 

Målet i 2018 var å komme ned på 55 enkeltvedtak. 
Faktisk antall enkeltvedtak i grunnskolen er på 73. Antall 
enkeltvedtak i barnehagen er 15. 
 
Det har vært en betydelig økning i antall enkeltvedtak 
fra 2017 til 2018. Økningen har vært størst i 
grunnskolen. For barnehagesektoren er det en økning 
med to enkeltvedtak fra 2017 til 2018.   
 

 Godt læringsutbytte for 
elevene i Inderøyskolen 

Vurdering av nasjonale 
prøver  

Forbedring  Inderøy kommune har forbedret antall grunnskolepoeng 
ved avsluttet grunnskole hvert år siden våren 2015; 
dette etter noen år med resultat under nasjonalt nivå og 
under den målsettingen man har satt seg. Inderøy lå i 
2015 på 40,8 poeng – en økning på 1,7 poeng fra i 2014. 
Resultatet for 2017 var på 41, 3. Vi ser en noe lavere 
skår i 2018 på 40,4. 
  
 
Resultatene på nasjonale prøver for barnetrinnet (5.kl) 
er for høsten 2017 (2017-2018) omtrent på nivå som i H 
2016 (2016-2017) – litt under nasjonalt snitt, på nivå 
med Nord-Trøndelag. Resultatet for 2018-2019 viser 
positiv framgang. I engelsk og regning ligger skolene på 
nasjonalt nivå; over Trøndelag. 
  
 
Resultat på 8.trinn er bedre i 2017-2018 enn i 2016-2017 
og på nivå med Nord-Trøndelag. Resultat i 2018-2019 er 
betydelig svakere. 
 
Resultatene på 9.trinn er også bedre enn i 2016-2017 - 
litt under nasjonalt snitt, med unntak for regning. 
Resultat i 2018-2019 er stabilt som for 2017-2018.         
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 Trygt og godt leike og 
læringsmiljø 

Kontroll av pedagognorm i 
henhold til lovkrav 

Lovkrav norm Innenfor lovkrav Inderøy kommune ligger innenfor pedagognorm både i 
barnehagesektor og skolesektor. 
 

  Vurdering fra brukere  Forbedring  Elevundersøkelsen viser at elevene trives i 
Inderøyskolen.  
 
Foreldreundersøkelsen har større svarprosent i 2018 
enn tidligere år, og foresatte er i stor grad tilfreds med 
opplæringen og skolemiljøet. 
 
  
 

 



 

Sakshaug skole 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Sakshaug skole har i skoleåret 2018/19 195 elever fordelt på 7. trinn. Skolen har 30 ansatte som 
sammen med elevene og heimene kontinuerlig arbeider for godt læringsmiljø. Faglige hovedsatsinger er 
lese- og skriveopplæring samt helhetlig tenkning rundt elever med ulike morsmål. 

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

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

210-Sakshaug skole 14 985 14 769 -216 -1,5 % 

Sum 14 985 14 769 -216 -1,5 % 

 
Sakshaug skole hadde i 2018 et overforbruk på 216 000 kroner. Overforbruket har først og fremst gått til 
lønn, vikarutgifter og bemanning for å oppfylle lærernormen.  

Innkjøring i AKSET: Regnskapsmessig har vi ligget et semester etter med utgifter til måltid på SFO. I løpet 
av 2018 har vi kommet ajour, så regninger fra kulturhuset for høst 2017, vår 2018 og høst 2018 er med 
på regnskapsåret 2018. Inntektene/foreldrebetaling har fulgt budsjettåret. 

 
Bemanning ble redusert med en lærerstilling høsten 2018 (vakanse). 

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 17 827 15 762 -2 065 -13,1 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

687 861 174 20,2 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

114 5 -109 -2171,2 % 

Overføringsutgifter 117 70 -47 -67,5 % 
Finansutgifter 1 0 -1 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 18 745 16 697 -2 048 -12,3 % 

Salgsinntekter -1 624 -1 423 201 -14,1 % 
Refusjoner -2 137 -506 1 632 -322,8 % 

Sum Driftsinntekter -3 761 -1 929 1 832 -95,0 % 

Netto resultat 14 985 14 769 -216 -1,5 % 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

Bruk av estetiske metoder i 
ulike fag 

Prosjekt i 1. trinn Økt aktivitet  2 gjennomførte prosjekter i samarbeid med aktører 
utenfor AKSET: Estetisk læring (Nord universitet) og Var 
vrimmel (Dans i Trøndelag). 
 

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

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

Rasjonelle digitale 
systemer og digitalt 
kompetente ansatte 

Aktive ansatte Økt aktivitet Skolering i smartbok og Salaby i høst. Tre økter i 
semesteret avsatt av samarbeidstid til workshop og 
deling. 
 

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

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

Helhetlig tenkning rundt 
opplæring av 
minoritetsspråklige elever. 

Faste møter Delvis oppnådd Vi kom ikke i gang med faste møter med våre 
samarbeidspartnere i kommunen i 2018. Har hatt nært 
samarbeid med innvandrertjenesten og helsesøster hver 
for seg. To økter i semesteret av samarbeidstid avsatt til 
temaet. 
 
  
 

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

Sosial læreplan og rutiner 
for oppfølging av ny §9A 

Etablerte rutiner Delvis oppnådd Ferdigstilt plan for oppfølging av §9A. Arbeider fortsatt 
med å innarbeide gode rutiner aktivitetsplikt og 
dokumentasjon. 
 

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

Alle elever har framgang i 
lesing 

Framgang Oppnådd Leseveileder har samarbeidet med kontaktlærerne om 
tiltak i klassene. Elever med dysleksi har hatt lesekurs og 
eget datakurs. 
 

 



 

Sakshaug barnehage 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Sakshaug barnehage ligger sentralt og sentrumsnært til på Sakshaug med tilgang til mange flotte turmål. 
Grunnbemanning består av ett personale på 23, derav 7,4 barnehagelærere og 9,1 barne- og 
ungdomsarbeidere. I tillegg har vi en ressurs fra flyktningetjenesten, ressurs på enkeltbarn, 
spes.ped.ressurs og en "øremerket" stilling.  Enheten har 74 barn derav 32 ett- og toåringer (106 plasser 
vektet). Barnehagen har i 2018 økt med en avdeling, til fem avdelinger, for å imøtekomme behovet for 
plasser. Sakshaug barnehage har økt bemanningen i forhold til pedagognormen som trådte i kraft 1.8.18 
og på grunn av at antallet barn under 3 år var høyt i 2018. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

211-Sakshaug barnehage 7 820 7 848 28 0,4 % 

Sum 7 820 7 848 28 0,4 % 

 
Sakshaug barnehage har avlagt ett regnskap i balanse, ett mindreforbruk på 0,4 % dvs. 28 258 kroner. 

Enheten har vært bevisst på vikarinnleie for å holde rammen. 

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 9 823 10 082 260 2,6 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

268 309 42 13,4 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

46 0 -46 0,0 % 

Overføringsutgifter 57 52 -5 -9,1 % 
Finansutgifter 51 0 -51 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 10 245 10 444 199 1,9 % 

Salgsinntekter -2 167 -2 239 -72 3,2 % 
Refusjoner -257 -357 -99 27,8 % 
Overføringsinntekter 0 0 0 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -2 425 -2 595 -171 6,6 % 

Netto resultat 7 820 7 848 28 0,4 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

Brukerundersøkelse  
tilfredshet 

100,0 %  Enheten gjennomførte ikke brukerundersøkelse i 2018. 
 

  Foreldremøter/samtaler 2 2 Det ble arrangert foreldremøte for nye foreldre på våren 
og avdelingsvise foreldremøter på høsten. 
 

 



 

Røra skole og barnehage 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Røra skole og barnehage er et oppvekstsenter organisert som en enhet med enhetsleder, som også er 
rektor ved skolen, samt en styrer i barnehagen. Ved utgangen av 2018 var det i overkant av 30 årsverk 
årsverk knyttet til enheten med følgende faggrupper; adjunkt, barnehagelærer, fagarbeider og assistent. 
medregnet renholdere, vaktmester og merkantil personale har ca 40 personer sin arbeidsplass ved Røra 
skole og barnehage. 

Røra skole er en fulldelt 1-7 skole med 105 elever. I tilknytning til skolen er det også en egen 
skolefritidsordning med 24 barn. 

Våren 2018 ble det tilrettelagt for flere barn i barnehagen. Over sommeren økte derfor antallet barn til 
68. Areal- og bemanningsnorm er utvidet jfr. forskrifter. Per i dag leier kommunen ekstra areal av Røra 
idrettslag. Barnehagen består av fire avdelinger- to for store barn og to for småbarn. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

212-Røra skole og barnehage 16 187 15 944 -242 -1,5 % 

Sum 16 187 15 944 -242 -1,5 % 

 
Regnskap 2018 viser et underskudd på kr 242 000,- dette tilsvarer 1,5 % av budsjett. Underskuddet 
skyldes i stor grad merutgifter knyttet til utvidelse av barnehagen. (Ansettelsesprosess, lønnsutgifter 
samt noe drift.) 

 
Utvidelse av barnehagen fungerer veldig godt. Tilbakemelding fra foreldre og personal er gode. På sikt er 
det behov for å optimalisere det fysiske miljøet. 

Tiltak i form av ekstra bemanning i skolen har gitt positive resultat. Per i dag kan vi se at dette har vært 
med på å stabilisere og endre kultur i enkelte elevgrupper. 

Arbeidet med tilrettelegging av skolegården er i gang. Noe utstyr er innkjøpt. 
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 18 603 17 578 -1 025 -5,8 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 222 1 030 -192 -18,6 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

18 11 -7 -60,8 % 

Overføringsutgifter 248 127 -121 -95,4 % 
Finansutgifter 25 0 -25 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 20 115 18 746 -1 369 -7,3 % 

Salgsinntekter -2 177 -2 171 6 -0,3 % 
Refusjoner -1 733 -630 1 103 -175,1 % 
Overføringsinntekter -18 0 18 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -3 928 -2 801 1 127 -40,2 % 

Netto resultat 16 187 15 944 -242 -1,5 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket 

resultat 2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

Vurdering av læringsmiljø 5,0  Fysisk miljø: Prosess skolegård er i gang. En egen 
skolegårdsgruppe med foreldre og ansatte er opprettet. Det er 
kjøpt inn noe utstyr jfr plan. 
 
Skolelokaler: Flere tiltak med fokus på ryddige lokaler og estetikk 
har vært gjennomført ila året.  
 
Psykososialt skolemiljø: God elev- voksen relasjon har høyt fokus. 
Tilrettelegging for samarbeid mellom voksne for barnas beste. 
Innføring av Mitt valg og kursing i bruk av verktøy i 
personalgruppen. Psykososialt miljø er tema på fellesmøter i 
kollegiet hver uke. 
 
I forbindelse med utvidelse av barnehagen ble det gjort fysiske 
tilpasninger av midlertidig karakter. For i større grad kunne 
tilpasse barnas behov ble den minste avdelingen delt i to slik at 
man har en avdeling for ett- åringer, og en avdeling for to-
åringer.  
 
  
 

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

Elev- og 
foreldreundersøkelsen 

5,0   
Aktivt elevråd. Faste møter avholdes en gang per uke med ansvarlig 

voksenperson tilstede. 
Ukentlige fellesmøter med hele skolen eller trinn hvor 

elevmedvirkning er tema.  
Personalet gjennomførte to kurskvelder med Mitt valg i regi 

av Lions. Dette gjennomføres ukentlig i hver klasse.  
Gjennomføring ev elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen. 

Resultat, mål og tiltak knyttet til undersøkelsene står på saklista på 
fellesmøter med elever, foreldre og i personalgruppa. Et av 
tiltakene for 2019 er Vfl og elevmedvirkning. 



 

Utøy skole og barnehage 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Utøy skole og barnehage er organisert som en driftsenhet med enhetsleder/rektor og styrer for 
barnehage og SFO. 

Enheten har i alt 21 ansatte, og har også i løpet av året hatt flere på arbeidstrening. 

Utøy skole er en fådeltskole der klassene er sammenslått på følgende måte skoleåret 2018-2019. 
1. og 2 trinn er det 20 elever 
3. og 4. trinn er det 25 elever 
5. og 6. trinn er det 23 elever 
7. trinn er det 11. elever 

Behovet for den spesialpedagogiske resursen inn mot klassene og enkeltelever, har dette skoleåret vært 
likelydenede med forrige år, og følger oss inn i neste budsjettår. 

Det har vært 13 barn som benytter seg av SFO-tilbudet dette året. 

Utøy barnehage drives i to bygg. Småbarnsavdelingen leier lokaler av Utøy bedehus, 
og storbarnsavdelingen er i samme bygg som skolen. SFO og storbarnsavdelingen samarbeider noe ved 
starten og slutten av dagene.  

Det er 33 plasser fordelt på en småbarns- og en storbarnsavdeling. En 60 % fagarbeiderstilling er 
omgjort til barnehagelærer i tråd med om økt pedagognorm. Voksentettheten har ikke økt.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

213-Utøy skole og barnehage 9 373 8 894 -479 -5,4 % 

Sum 9 373 8 894 -479 -5,4 % 

 
Utøy skole og barnehage hadde et overforbruk i 2018 på 479 000 kroner, et avvik på -5,4 %. 

Dette har sin begrunnelse i : 
Utøy barnehage og SFO har en mindreinntekt på 200 000 kroner i 2018 . Dette pga. av 
søskenmoderasjon og innvilget redusert foreldrebetaling. I tillegg var det ikke mulig å gjennomføre 
planlagt tiltak om å vakanse for en pedagogstilling. 
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 12 478 11 046 -1 432 -13,0 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

499 404 -95 -23,6 % 

Overføringsutgifter 64 122 58 47,5 % 
Finansutgifter 6 0 -6 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 13 047 11 572 -1 475 -12,7 % 

Salgsinntekter -1 074 -1 123 -48 4,3 % 
Refusjoner -2 600 -1 556 1 044 -67,1 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 0 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -3 675 -2 679 996 -37,2 % 

Netto resultat 9 373 8 894 -479 -5,4 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

felles møtepasser, dialog, 
uteskole, kulturkompis 

  Utøy skole og barnehage samarbeider tett med ulike 
aktører.  
 
Barnehagen er på besøk ved Maurtua en gang i 
måneden. Skolen har hatt et lengre samarbeidsprosjekt 
med Flyndra og vi var med på markering av åpningen av 
gjenvinningsanlegget på Utøy.  
 
Vi har årlige besøk av NTE. Vi har og har hatt samarbeid 
med universitet Nord på tema koding i skolen.  
 
Vi samarbeider tett med idrettslaget om kjøring av blant 
annet skiløyper. Fau har vi en tett dialog med gjennom 
ulike arrangementer som samefolkets dag, tur til 
Hårskallen og avslutninger. Kulturkompis er knyttet til 2. 
og 4. trinn årlig. Kulturskolen kommer årlig å holder en 
konsert for oss. Vi har samarbeid med NAV og 
flyktningetjenesten. Fiskesprell har vært et samarbeid 
gjennom å gi midler til prosjekt og kompetanse på bruk 
av fiskemat.   
 

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

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

Elevundersøkelse 48  Den årlige elevundersøkelsen er en god indikator på 
hvordan elevene fra 5 - 7 trinn opplever sin egen 
skolehverdag. Eleven gir gode tilbakemeldinger,  
 

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

Faktisk sjekk om 
dette er 

gjennomført 

 Resultater av elevundersøkelsen er evaluert i SU, 
elevrådet og ansattegruppen. Det er skapt gode 
samtaler og refleksjoner.  
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

Foreldreundersøkelsen 49  Det var 78 % deltagelse på foreldreundersøkelse for 
skolen. Foresatte gav gode tilbakemeldinger på skolen 
arbeid og prioriteringer.  
 

 



 

Mosvik skole og barnehage 

Tjenesteområdebeskrivelse 

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

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

Skolen ble ferdig renovert i 2014, og fremstår som et moderne skolebygg med lyse og trivelige 
skolelokaler og gode utleiearealer. Mosvik barnehage var ferdigstilt i august 2005, og er en åpen og 
moderne barnehage bygd for 45 barnehageplasser. 

Høsten 2017 var det 14 ansatte og 12,4 stilling i enheten fordelt på barnehage, SFO og skole. En del av 
fagarbeiderstillingene fordeler seg på SFO og skole. 

Skoleåret 2017/18 og 2018/19 er det tett samarbeid mellom skole og barnehage for å drifte SFO. 

Mosvik skole hadde skoleåret 2017/18 51 elever, skoleåret 2018/19 har skolen 53 elever. 

Barnehagen hadde våren 2018 24 barn som utgjorde 29 plasser, høsten 2018 hadde barnehagen 22 
plasser og 19 barn. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

214-Mosvik skole og barnehage 7 657 8 121 464 5,7 % 

Sum 7 657 8 121 464 5,7 % 

 
Mosvik barnehage og skole har i 2018 et positivt årsresultat på 5,7 %, tilsvarende 464 000 kroner. Dette 
er over det enheten hadde som målsetting for 2018, og betegnes derfor som godt resultat. 

 
Enheten har i flere budsjett slitt med underskudd. Det har kontinuerlig vært arbeidet med tiltak for å få 
enheten i balanse, og helst med mindreforbruk sett i lys av utvikling i budsjettrammen. 

For 2018 ble det innsparing på vikarinnleie ved korttidsfravær både i barnehage og skole. Dette kunne la 
seg gjøre grunnet innsatsen til personalet i barnehage, skole og SFO. Aktivitetsnivået i drifta vårhalvåret 
2018, ble redusert for å spare utgifter. Personalet i Mosvik barnehage har vært tilpasset barnetallet fra 
august 2018. 
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 8 872 8 869 -3 0,0 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

329 427 98 22,9 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 10 10 100,0 % 

Overføringsutgifter 48 54 6 10,3 % 

Sum Driftsutgifter 9 250 9 361 111 1,2 % 

Salgsinntekter -660 -757 -97 12,8 % 
Refusjoner -931 -438 493 -112,6 % 
Overføringsinntekter -2 0 2 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 -45 -45 100,0 % 

Sum Driftsinntekter -1 593 -1 240 353 -28,5 % 

Netto resultat 7 657 8 121 464 5,7 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

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

4,4 4,0  

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

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

4,6 3,8  

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

Alle skal gis like muligheter 
til å utvikle sine evner og 
talent, individuelt og i 
samarbeid med andre. - 
Bidra til at alle barn skal få 
delta i et inkluderende 
fellesskap 

Fortløpende 
vurdering 

 Skolens aktivitetsplan 
 
Årsplan for Mosvik barnehage 
 

 Barnehage og skole skal 
følge vedtatt 
"Handlingsplan mot 
mobbing" 

Nulltoleranse for mobbing i 
barnehage og skole 

0  Barnehageloven. 
 
Plan for oppfølging av OPL §9A 
 
  
 

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

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

se planer  Årsplan for Mosvik barnehage 
 
Aktivitetsplan skole 
 

 Det må legges til rette for 
barn- og elevmedvirkning. 
Barn og unge må få øvelse i 

Sikre barns medvirkning i 
den daglige aktiviteten i 
barnehagen. 

evaluering  Underveisevaluering og utviklingssamtaler 
 
Foreldresamtaler i barnehagen 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

å foreta bevisste valg og 
verdivalg til beste for seg 
selv og fellesskapet. 

 

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

Samarbeid med heimen Samarbeid med 
heimen 

 Plan for samarbeid heim - barnehage 
 
Plan for samarbeid heim - skole 
 

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

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

50 50 Variable årskull gjør sammenligning vanskelig 
 

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

Styrke barnehagen som 
læringsarena. 

  Kompetanseheving av de voksne i barnehagen 
 

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

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

alle  Kompetanseheving av de ansatte i skole og SFO 
 

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

Elevunders. 7. trinn – 
Trivsel 

4,6 4,1  

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

Godt fysisk- og psykososialt 
læringsmiljø skal fremme 
helse, trivsel, lek og læring. 
- Bidra til at alle barn skal 
få delta i et inkluderende 
fellesskap 

  Kontinuerlig arbeid 
 

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

Bidra til å styrke 
barnehagen som 
læringsarena. Tidlig 
innsats. 

  Årsplan for Mosvik barnehage 
 

 Sikre krav om rett hjelp til 
rett tid med særlig vekt på 

Tidlig innsats. Gi elevene 
gode sosiale og kulturelle 

4,5   
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

oppvekstsvilkår for barn og 
unge. 

opplevelser, ha fokus på et 
trygt og forutsigbart 
oppvekstmiljø. 

 



 

Lyngstad skole og barnehage 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Lyngstad skole og barnehage er et oppvekstsenter organisert som en enhet med en enhetsleder/rektor 
og styrer i barnehage. Det er 13,6 årsverk knyttet til enheten hvorav 520 % 
lærerressurs, 340 % ledelsesressurs (inkludert undervisning og pedagogisk ledelse) og 500 % 
fagarbeider/assistentressurs. 
Lyngstad skole er en 1-7 barneskole med 45 elever. I tilknytning til skolen er det også egen 
skolefritidsordning. 

Skolen tilbyr leksehjelp til 4.-7.trinn to dager i uken. 

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

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

215-Lyngstad skole og barnehage 8 687 8 398 -289 -3,4 % 

Sum 8 687 8 398 -289 -3,4 % 

 
Årsregnskapet for Lyngstad skole og barnehage viser et merforbruk på 289 000 kroner, et avvik på - 
3,4%. Årsaken til dette merforbruket, er hovedsaklig vikarutgifter. Dette henger blant annet sammen 
med at en av enhetens ped.ledere har vært ute i ulønnet permisjon siden mars 2018, og dette kommer 
til syne i posten for vikarutgifter uten refusjon og sosiale utgifter.  

Lyngstad skole og barnehage har som mål å redusere vikarutgiftene sine i 2019. Den av enhetens 
ped.ledere som er ute i permisjon, har nå sagt opp sin stilling, og i ansettelsesprosessen utover våren vil 
enheten ta innover seg avviket mellom regnskap og budsjett for 2018.  

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 10 247 9 093 -1 154 -12,7 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

463 549 86 15,6 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 0 0 0,0 % 

Overføringsutgifter 64 30 -34 -112,8 % 
Finansutgifter 0 0 0 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 10 774 9 672 -1 102 -11,4 % 

Salgsinntekter -1 037 -902 135 -15,0 % 
Refusjoner -1 050 -372 678 -182,3 % 

Sum Driftsinntekter -2 087 -1 274 813 -63,8 % 

Netto resultat 8 687 8 398 -289 -3,4 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

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

 103 Lyngstad skole og barnehage hadde i 2018 et 
merforbruk på 3,4%.  
 

  Ressursbruk Grunnskole 100,00 103,00 Lyngstad skole hadde i 2018 et merforbruk på 3,5%.  
 

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

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

Nasjonale prøver 5. trinn: 
Lesing 

49,0 42,0 Resultatene fra nasjonale prøver 2018 viser en nedgang 
fra 49 skalapoeng i 2017 til 42 skalapoeng i 2018.  
 

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

Levevaner - Lite fysisk 
aktiv, Ungdata 2016 

12,0 81,0 81% av elevene i Inderøy kommune sier at de trener 
minst èn gang i uka (ungdata.no). Dette funnet/temaet 
svarer ikke helt på det målet som enheten har satt seg, 
men ut ifra den praksis som enheten har, kan vi si at vi 
lykkes med det målet vi har satt.  
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

aktivitet og som fremmes 
psykisk helse.  

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

Elevunders. 7. trinn - Felles 
regler 

4,2 4,2 Elevundersøkelsen 2017/18 viser at skolen scorer bra på 
felles regler. Skolen har vurdert, sammen med SU, å 
innføre PALS som verktøy, men er avhengige av at flere 
skoler i kommunen deltar for å få dette til.  
 

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

Elevunders. 7. trinn - 
Vurdering for læring 

4,0 3,8 Elevundersøkelsen 2017/18 viser et resultat på 3,8 på 
vurdering for læring. Dette er 0,1 under nasjonalt nivå, 
og standardavviket er derfor lite. Vurdering for læring er 
imidlertid fortsatt et tema som både elever og lærere 
må bevisstgjøres ytterligere på.  
 

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

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

Sykefravær- nærvær 94,0 % 97,0 % Lyngstad skole og barnehage har et personale som er 
stabile og fiske. Lyngstad barnehage hadde i 2018 en 
fraværsprosent på 1,58%, mens skolen lå på 5,63. Snittet 
er 3,44%, noe som ligger godt innenfor satte mål.  
 

 



 

Sandvollan skole og barnehage 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Skole: 
Elevtall: 2018-2019: 100, 2019-2020: 108 
Økning høsten 2019 skyldes et større kull på 20 elever som begynner i 1.klasse.  
SFO: Skoleår 2018/19: 26 barn. 

Barnehage: 
Barnetall: 2018-2019: 54 barn/ 72 plasser. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

216-Sandvollan skole og barnehage 16 405 15 780 -625 -4,0 % 

Sum 16 405 15 780 -625 -4,0 % 

 
Sandvollan skole og barnehage har et merforbruk i 2018 på 625 000 kroner, et avvik fra budsjett på -
4,5%. 

Avviket skyldes i hovedsak: 

Skole: 
På skole har vi hatt utfordringer med overtallighet som har ført til overforbruk på lønnsposten. 
Et overforbruk på undervisningsmateriell og leasing: innkjøp knyttet til undervisning i kunst og håndverk, 
leasing av digitale tjenester, som f.eks. digitale bøker og annen programvare. Denne posten var nok 
underbudsjettert. 

Barnehage: 
På barnehage er det to hovedårsaker til økonomisk ubalanse. 

1. For å komme opp på riktig bemanningsnorm og pedagognorm, måtte vi utvide driften og tilsette både 
pedagoger og fagarbeidere. Dette har gitt økte lønnsutgifter. 

2. Sykefraværet på barnehagen har vært unormalt stort, og det har vært stor innleie av vikarer som har 
ført til ekstrautgifter.  

Tiltak iverksatt 2018 

Sparing på vikarinnleie: 
Lærere i permisjoner og ansatte i sykemeldinger, har ikke blitt erstattet med vikarer. Dette har gitt en 
effektivisering på i overkant av 300.000 totalt dette året. 
En vikar på skole fikk redusert stilling med 15 % fra mars til juli, utgjør ca. 45.000 kroner. 
Ansatte på KFK-studier har ført til at vi har fått refusjoner. I tillegg er innleien av vikarer begrenset for å 
kunne redusere utgiftsnivået.  
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Redusert aktivitet på barnehage: 
Færre personalmøter på kveldstid har ført til mindre utbetalt overtidslønn. 
  

 Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 20 685 19 070 -1 614 -8,5 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

637 496 -141 -28,5 % 

Overføringsutgifter 98 61 -37 -60,6 % 
Finansutgifter 14 0 -14 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 21 434 19 627 -1 807 -9,2 % 

Salgsinntekter -2 142 -2 240 -98 4,4 % 
Refusjoner -2 882 -1 607 1 275 -79,3 % 
Overføringsinntekter -5 0 5 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -5 029 -3 847 1 182 -30,7 % 

Netto resultat 16 405 15 780 -625 -4,0 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket 

resultat 
2018 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

Samhandling 
barnehage 

5,0  God 
 
Foreldreundersøkelse vil gjennomføres i 2019 
 

Vurdering av 
samhandling 
grunnskole 

5,0  God 
 
Foreldreundersøkelse vil gjennomføres i 2019 
 

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

Vurdering 
læringsmiljø 

5,0 4,2 I flg. elevundersøkelsen har vi en elevgruppe som trives godt, men vi ser at vi fortsatt 
har noen som sier at de er ensomme av og til. 
 

Mobbefritt 
læringsmiljø for 
elevene 

Ingen mobbes Brukerundersøkelser 
 

  Læringsmiljø for elevene: Vi har en relativt god score på elevundersøkelsen for 5.-
7.trinn. Når det kommer til trivsel og trygt miljø scorer vi mellom 4.3 og 4,7. 5 er høyest 
mulige score. I 2017 scoret vi lavere på spørsmål om ensomhet (3,7) enn vi gjorde i 2018 
(4). Det er en god utvikling, og det viser at systematisk jobbing med dette har effekt. 

Aldersadekvat 
leseutvikling 

Forventet leseutvikling jf. 
pyramiden 

SOL, kartleggeren, 
nasjonale prøver og 
nasjonale 
kartlegginger 

  Vi bruker stor ressurs (8 t/u) på leseveiledere som følger opp elever som har behov for 
ekstra lesetrening. Vi har klassemøter der vi tar opp leseutvikling til hver enkelt elev. 
Vi har begynt jobbingen med å bli dysleksivennlig skole. 
Jobber grundig med nasjonale prøver i kollegiet gjennom hele skoleåret.   
Alle er kartlagt, og det vurderes i hvert klassemøte om tiltak skal settes inn. 

Beredskapsplan 
mot mobbing i 
barnehagen 

Mål om at ingen mobbes Brukerundersøkelse   Både personale og foreldre har fått kjennskap til kommunens «Handlingsplan mot 
mobbing i barnehagen». Den ligger vedlagt barnehagens internkontrollsystem. 
 
Barnehagen har spesielt fokus på at personalet er tett på barna slik at de har mulighet 
for å fange opp tegn på mobbing og signaler om utestenging. Det er med som et sentralt 
moment i introduksjonssamtale med nye ansatte. 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket 

resultat 
2018 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Mobbing blir behandlet som en del av kvalitetsplanens satsingsområde innenfor 
«Livsmestring». Dette har vært tema i kurs og møter for personale. 
 

Nærvær  Mnd. statistikk 93%  Fraværsoversikt: 
Skole: 6,37% 
Barnehage: 19,57% 
 
Skole har et nivå som er meget bra. her må vi jobbe videre med å holde nivået så lavt. På 
barnehagen kan mye fraværet forklares, men dette må vi jobbe aktivt med framover. Vi 
har på både skole og barnehage satt i gang med et prosjekt med bedriftshelsetjenesten. 
På barnehage er bl.a. sykefraværet en grunn for å iverksette dette prosjektet. Gjennom 
dette arbeidet får ansatte kompetanseheving, og vi bygger et felles verdigrunnlag. Det 
gir en felles plattform, og det vi jobber med skal gi virkning i arbeidsmiljø og fagmiljø 

Lærende 
organisasjon 

 Ståstedsanalyse   Skole:  
Vi har tatt ståstedsanalyse i 2018. Er i analysefasen i etterkant nå. Vi bruker også 
elevundersøkelsen og gjør en grundig analyse av den. Vi har en stor innsats på å få et 
godt profesjonsfellesskap. 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 ett 
tema i lengre tid.  
 
Barnehagen: 
Vi har brukt/bruker tid på å implementere rammeplanen i arbeidet vårt i barnehagen. 
Dette henger også sammen med holdningsskapende arbeid. Vi har konsentrert oss mest 
om rammeplanen og de to områdene som er satt fokus på i kvalitetsplanen: livsmestring 
og digitalisering. 

Holdningsskapende 
arbeid 

Alle kjenner barnehagens 
og skolens  verdigrunnlag 

Gjennomgående 
tema i møter og 
samtaler 

  Barnehagen: 
Dette jobber vi med kontinuerlig. Vi bruker møtetida og planleggingsdager for å holde 
oss oppdatert og kunne utvikle oss sammen. Vi 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 enhetens 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. Vi 
får mye hjelp av UDIRs satsning på kvalitet i skole og barnehage i dette arbeidet 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket 

resultat 
2018 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

God 
økonomistyring 

 Regnskap +/- 2 % -4,5% Her er vi langt utenfor måloppnåelse. Dette er kommunisert, og vi har iverksatt tiltak for 
2019 slik at vi skal kunne nå målet for 2019. Dette skyldes hovedsakelig at barnehagen 
er utvidet, økning i antall ansatte på barnehage pga. bemanningsnorm og pedagognorm. 
Og det skyldes høye vikarutgifter. 

 



 

Inderøy ungdomsskole 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Inderøy ungdomsskole hadde ved utgangen av 2018 262 elever. Det ble i desember innmeldt 3 nye 
elever for oppstart 1.1.19, slik at tallet da var 265. Det er firedelt 8. og 10.trinn, og tredelt 9.trinn. 
Elevtallet er ventet å synke noe kommende skoleår, og det ligger an til tredeling av neste års 8.trinn.  

Ved voksenopplæringen har vi tilsatt lærer og logoped som gir et tilbud til voksne med særskilte behov. 

Det er ca. 50 ansatte ved enheten. 

Utvalgte resultater 

I 2018 har vi ved Inderøy ungdomsskole gjennomført en større prosess med utvelgelse av visjon, mål og 
innsatsområder. Skolen har fra skoleåret 2018/2019 visjonen "Best - i lag". Våre innsatsområder er i tråd 
med kommunale og statlige satsinger på livsmestring og IKT, og begge deler har fått sin plass i skolen 
vår. Fra høsten 2018 fikk vi full pc-dekning på 8. trinn, og ca. 50 % på 9. og 10. trinn. Det er tatt i bruk 
digitale læreverk på 8. trinn.   

I 2018 begynte vi jobbingen med Fagfornyelsen. Ny overordnet del av læreplanverket er gjennomgått, 
og vi har begynt å jobbe med de nye tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen (bærekraftig utvikling og 
demokrati og medborgerskap). 

Det er gjennomført elevundersøkelse og foreldreundersøkelse, og ved begge fikk vi god oppslutning. 45 
% deltakelse på foreldreundersøkelsen gir et godt tallgrunnlag å jobbe videre med. Vi fikk en tredobling 
av deltakelse på undersøkelsen ved å legge om fra analog til digital invitasjon til å delta. Foresatte kunne 
svare ved å bruke en smarttelefon. Det brukes en god del tid til å reflektere over resultatene, og på 
denne måten kan vi bli bevisst hva vi lykkes med og hva vi kan bli bedre til. Elevundersøkelsen 
viser framgang på flere områder. Bl.a. har antallet elever som sier de blir mobbet, blitt kraftig redusert 
siden forrige måling.  

Sykefraværet ved enheten har gått kraftig ned. 

Vi er inne i første skoleår i AKSET hvor vi skal få på plass strukturer etter at prosjektleder avsluttet sin 
jobb sommeren 2018. Det er etablert gode møtestrukturer for ansatte i fagnettverk, og det er faste 
møter i ressursgruppe og ledergruppe.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

217-Inderøy ungdomsskole 24 306 24 430 125 0,5 % 

Sum 24 306 24 430 125 0,5 % 

 
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel: 

"Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige 
tjenester." 
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Som det framgår av tabellen over er nettoutgiften i 2018 24,3 mill kroner som er et regnskap i balanse, 
med et lite mindreforbruk på 0,5 %. Årsaken til resultatet er gjennomførte innsparinger i form av færre 
tilsettinger, og som følge av ekstraordinære inntekter fra andre kommuner. 

Ved enheten har det hatt prioritet å drive en virksomhet i tråd med økonomiske rammer. Ved endringer 
i rammene har det vært viktig å tilpasse driften til dette. Vi har i dag relativt store elevgrupper, og dette 
er effektiv utnyttelse av lærerressursene. Noen ganger kan dette gå på bekostning av tid til den enkelte 
elev. Reduksjonene så langt har kommet i form av færre tilsettinger enn hva som har vært ledig, og over 
år har det ført til en nedgang i antall lærere. I og med at de største budsjettkostnadene knytter seg til 
lønn, er det gjennom å overvåke disse og å justere ved hovedtilsettingen, at det lar seg gjøre å ta 
kostnadene opp eller ned. 

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 27 375 25 764 -1 611 -6,3 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 763 865 -898 -103,7 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

265 10 -255 -2548,6 % 

Overføringsutgifter 329 125 -204 -163,2 % 
Finansutgifter 81 0 -81 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 29 812 26 764 -3 048 -11,4 % 

Salgsinntekter -186 -100 86 -85,9 % 
Refusjoner -5 321 -2 170 3 151 -145,2 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 -64 -64 100,0 % 

Sum Driftsinntekter -5 507 -2 334 3 172 -135,9 % 

Netto resultat 24 306 24 430 125 0,5 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

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

1,1 8,3 Forventet resultat i forhold til mobbing har endret skala 
for resultatene. Tidligere var et resultat mellom 1,1 og 
1,3 vanlig. Forventet resultat 2018 (1,1) var ikke 
realistisk, men et uttrykk for ønsket resultat sett i 
forhold til den gamle målestokken. Målestokken er 
gjennomsnittet i Norge (7,0 i siste måling). Resultatet 
har bedret seg det siste året, og i målingen gjennomført 
like før jul 2018 ble resultatet 8.3. Vi er med andre ord 
nede igjen på 2017-nivå og omtrent likt med resultatet 
for øvrige skoler i Trøndelag og Norge, etter et svakt 
resultat i 2017 (16,0). Pila peker rett vei, og det er stor 
bevissthet i skolen rundt å jobbe med temaet 
mobbing for å oppnå et best mulig resultat. 
 

  Elevunders. 10. trinn – 
Trivsel 

4,4 4,1 Det er ingen endring på dette resultatet de senere år. 
Målet var satt høyt (høyere enn landsgjennomsnittet). 
Resultatet ligger likt med gjennomsnittet i Norge. 
 
  
 

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

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

41,4 40,4 Det er en svak nedgang fra 2017 til 2018. Resultatet 
framover må overvåkes nøye, og vi må hele tiden 
vurdere om vi har tilstrekkelig læringstrykk i skolen. 
 
  
 

  Nasjonale prøver 9. trinn: 
Lesing 

54 52 Resultatet er omtrent som foregående år, og det 
sammenfaller med resultater vi finner ved 
gjennomføring av kartleggingsprøver. Elevene har hatt 
en positiv faglig utvikling siden de startet på 
ungdomsskolen. 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

  Nasjonale prøver 9. trinn: 
Regning 

54 52 Resultatet er omtrent som foregående år, og det 
sammenfaller med resultater vi finner ved 
gjennomføring av kartleggingsprøver. Elevene har hatt 
en positiv faglig utvikling siden de startet på 
ungdomsskolen. 
 
  
 
  
 

 



 

Helse, omsorg og sosial 

Tjenesteområdebeskrivelse 

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

Utvikling og utfordringer 

Det har i hele 2018 vært jobbet med ulike utvikling/endringstiltak. Omorganisering i helse- og 
omsorgsområdet ble avsluttet i november. Det vil jobbes videre inn i 2019 med å tilpasse driften til ny 
organisering. 

Utvalgte resultater 

I løpet av året har man styrket bemanningen på Næss med 1,5 årsverk. Det er foretatt en omdisponering 
av ressurser fra institusjonsdrift til hjemmebasert omsorg ved å styrke bemanningen ytterligere ved 
Næss omsorgsfelleskap og ved omsorgsboligene i Inderøyheimen. 

Arbeidet med å redusere aktiviteten i flyktningetjenesten ble igangsatt høsten 2018. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

310-Bistand og omsorg 99 712 100 756 1 045 1,0 % 
320-Helse, rehabilitering og barnevern 38 267 36 735 -1 532 -4,2 % 
321-Flyktningetjenesten 1 731 -1 -1 731 346235,0 

% 
330-Nav  10 025 9 740 -285 -2,9 % 

Sum 149 734 147 231 -2 504 -1,7 % 

 
Sektoren helse, omsorg og sosial har et nettoresultat som viser et merforbruk tilsvarende kr 2,5 mill. 
kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak for høyt aktivitetsnivå i flyktningetjenesten, samt merutgifter 
lønn knyttet til enhet helse, rehabilitering og barnevern. 

 Sektoren har i løpet av året gjennomført flere, større og mindre. omstillingstiltak for å tilpasse 
aktiviteten til de økonomiske rammer. 

Det er foretatt endringer i tjenesteinnretningen med en dreining fra institusjonsdrift til mer 
hjemmebaserte tjenester. Arbeidet med å tilpasse aktivisten i flyktningetjenesten startet opp høsten 
2018 og dette arbeidet vil pågå inn i første del av 2019. 

Arbeidet med å redusere sykefraværet har pågått i hele 2018. Man har lyktes å redusere sykefraværet 
betydelig i enkelte deler av sektoren. 
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 163 629 163 019 -610 -0,4 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

20 315 19 518 -797 -4,1 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

25 633 21 022 -4 611 -21,9 % 

Overføringsutgifter 15 480 11 992 -3 488 -29,1 % 

Finansutgifter 1 962 0 -1 961 
-424545,5 

% 

Sum Driftsutgifter 227 018 215 551 -11 468 -5,3 % 

Salgsinntekter -15 392 -15 301 91 -0,6 % 
Refusjoner -40 790 -28 956 11 835 -40,9 % 
Overføringsinntekter -17 902 -21 500 -3 598 16,7 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -3 575 -2 563 1 012 -39,5 % 

Sum Driftsinntekter -77 659 -68 320 9 339 -13,7 % 

Netto resultat 149 359 147 231 -2 129 -1,4 % 
 

KOSTRA Nøkkeltall 

 

Kostra-analyse 
 
 Inderøy 

2015 
Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Institusjoner (f253+261) - andel av 
netto driftsutgifter til plo(B) 

48,9 % 46,5 % 44,7 % 41,3 % 40,9 % 44,1 % 43,2 % 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - 
andel av netto driftsutgifter til plo(B) 

45,3 % 47,7 % 48,9 % 51,5 % 55,0 % 49,7 % 51,2 % 

 
Tabellene viser utviklingen av andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg som går til henholdsvis 
institusjonsdrift og hjemmeboende. Som det fremkommer av tabellene er driftsutgiftene endret seg slik 
med større fordeling av driftsutgiftene til hjemmeboende enn til institusjonsdrift. 

 

Bistand og omsorg 

Tjenesteområdebeskrivelse 

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

Tjenestene er regulert etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasient og 
brukerrettigheter og Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Forskrift om en verdig eldreomsorg 
(Verdighetsgarantien 2011) gir føringer for utførelse av de ulike tjenestetilbudene. Andre, ikke 
lovpålagte tilbud, er trygghetsalarm og dag- og aktivitetstilbud. 
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Kommunens omsorgstjenester er bygd opp som en sammenhengende tiltakskjede der hvert enkelt ledd 
er forbundet med hverandre, og alle ledd må sees i sammenheng. Ideologien og tiltakskjeden bygger på 
BEON-prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå). 

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

Utvalgte resultater 

Virksomheten har brukt mye ressurser i prosessen for etablering av hensiktsmessig organisering av 
helse- og omsorgstjenestene. Den nye organiseringen skal understøtte en ønsket dreining av 
tjenestetilbudet iht. BEON-prinsippene. Som ledd i den nye organisasjonsmodellen er det lagt til rette 
for etablering av et felles forvaltningskontor, etablering av hverdagsmestringsteam for å innføre 
hverdagsmestring som metode i tjenestetilbudet. Etablering av felles forvaltningskontor skal sluttføres i 
første del av 2019. 

Virksomsomheten har i løpet av året økt grunnbemanningen ved Næss omsorgsboliger og 
omsorgsboligene i Inderøyheimen, tilsvarende 1,5 årsverk. I tillegg er det foretatt en omdisponering av 
ressurser fra institusjonsdrift til hjemmebasert omsorg. Det har gitt ytterligere styrking av bemanningen. 
Pleiefaktoren er nå 0,46 på Næss og 0,41 på omsorgsboligene i Inderøyheimen. 

I perioden 2015 - 2018 fikk virksomheten lønnsmidler fra Fylkesmannen for 2 årsverk, 1 årsverk til 
boveileder og 1 årsverk til kommunalt rusarbeid for oppfølging i bolig. Disse årsverkene er videreført og 
finansieres innenfor virksomhetens budsjettramme. 

Rekruttering av ressurser til digitalisering er ikke gjennomført og videreføres til 2019. 

Virksomheten har økt antall lærlingeplasser med 3 i løpet av 2018. Man har nå 7 lærlingplasser. I tillegg 
kommer lærlinger "øremerket" innvandrertjenesten. 

Virksomheten har jobbet med å øke nærværet i hele virksomheten. Det er gjennomført ulike prosjekt i 
enheten og man har spesielt lyktes innfor hjemmetjenesten, hvor man har halvert sykefraværet i 2018. 
Det samlede sykefraværet i virksomheten ble 6,54 % for 2018. Dette er betydelig bedre enn forventet. 

 Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

310-Bistand og omsorg 99 712 100 756 1 045 1,0 % 

Sum 99 712 100 756 1 045 1,0 % 

 
Virksomheten har et mindreforbruk på i overkant av 1 mill kroner. Det er jobbet kontinuerlig med å 
forankre økonomiarbeidet, herunder alle tiltak,  hos ledere og ansatte. 

I hovedsak skyldes mindre forbruket: 

 ikke gjennomført rekruttering til digitalisering stilling kr 300.000 

 mindre innleie av vikarer kr 250.000 

 reduksjon av andre driftsutgifter kr 450.000 
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 115 162 114 002 -1 160 -1,0 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

8 576 9 573 996 10,4 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

8 952 7 256 -1 696 -23,4 % 

Overføringsutgifter 1 639 1 076 -563 -52,3 % 
Finansutgifter 487 0 -487 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 134 817 131 907 -2 910 -2,2 % 

Salgsinntekter -10 008 -10 104 -96 0,9 % 
Refusjoner -23 823 -21 047 2 776 -13,2 % 
Overføringsinntekter -215 0 215 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 059 0 1 059 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -35 106 -31 151 3 955 -12,7 % 

Netto resultat 99 712 100 756 1 045 1,0 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

Økt grunnbemanning på 
omsorgsboligene med 
HDO 

Økt grunnbemanning 
HDO omsorgsboliger 

 Grunnbemanningen er økt på Næss omsorgsboliger fra 
en pleiefaktor på 0,32 til 0,46. Grunnbemanningen på 
omsorgsboligene i Inderøyheimen er økt til en 
pleiefaktor på 0,41. Tiltaket for budsjettåret, økning 
med 1,5 årsverk, er gjennomført, men det er fremdeles 
behov for mer ressurser for å nå uttalt mål om 
grunnbemanning med pleiefaktor 0,6. 
 

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

Primærfokus på 
tjenesteutvikling knyttet 
til høyere grad av digital 
tjenesteyting 

tilsetting  Tiltaket gjelder rekruttering av ressurser til 
digitalisering. Tiltaket ble ikke gjennomført i 2018 og 
overføres til 2019. Det er et mål et rekruttering skal 
være gjennomført medio 2019 
 

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

   

 Tverrfaglig fokus på 
rehabilitering og 
hverdagsmestring 
innenfor rus og psykisk 

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

Videreføring av 
boligkoordinatorstilling 

og psykisk helse. 
Utvikle tjenester til 

målgruppen 

 Tiltaket er gjennomført. tjenesten er styrket med 1 
årsverk boveileder og 1 årsverk psykiatrisk sykepleier. 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

helse, spesielt i et 
forebyggende perspektiv.  

arbeid og 
hverdagsmestring.  

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

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

Forebyggende 
hjemmebesøk for 
personer som fyller 75 år 

alle skal få innkalling  Tiltaket er delvis gjennomført. Noen hjemmebesøk ble 
ikke gjennomført i 2018, men disse blir gjennomført i 
første del av 2019. 
 

 Målet for tiltaket er at alle 
som bor eller oppholder 
seg i kommunen skal 
oppleve at de får 
nødvendig helsehjelp og 
sømløse tjenester. Alle 
tjenester skal bygges på 
BEON prinsippet- Beste 
Effektive Omsorgs Nivå. 
Dette skal oppnås ved at 
alle tjenesteytere skal ha 
et forebyggende og 
helsefremmede 
perspektiv som 
grunnholdning. Det 
innebærer at 
målsettingen ved alle 
tiltak som igangsettes for 
den enkelte 
tjenestemottaker bygger 
på mestring av egen 
livssituasjon så langt det 
er mulig.  

Tjenesteutvikling tilpasset 
kommunens demografiske 
utvikling og som bygger 
opp om hverdagsmestring 
som tilnærming 

tilsetting egen 
prosjektleder 

hverdagsmestring 

 Tiltaket er gjennomført med tilsetting av egen 
prosjektleder for prosjektet hverdagsmestring. tiltaket 
videreføres i 2019. 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

Økonomistyring skal være 
slik at regnskapet ikke 
viser merforbruk.  

0,0 % -1,0 % Enheten har i løpet av året gjennomført ulike tiltak 
knyttet til økonomistyring. Regnskapet for enheten 
viser et mindre forbruk på kr 1 mill. Det tilsvarer mindre 
forbruk på 1% 
 

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

I planperioden må fortsatt 
nærvær og heltid være 
sentrale fokusområder. Et 
langsiktig mål for nærvær 
må være 93 % og det må 
holdes høy aktivitet for å 
nå målet. Nærvær og 
heltid er viktige områder 
for å sikre kvalitet i 
tjenestene og for å 
beholde og rekruttere 
dyktige medarbeidere. 
Det må være fokus på at 
folke er lenger i jobb og 
gis mulighet for 
omskolering ved behov. 
Inderøy kommune skal 
oppleves som en attraktiv 
arbeidsgiver. Det skal 
arbeides planmessig for å 
sikre rekruttering til 
Inderøy kommune, bygge 
gode arbeidsmiljø og 
legge til rette for 
kompetanseutvikling og 
innovasjon. 
 
 
 
 
 

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

91,0 % 93,5 % Enheten har i løpet av året jobbet med ulike prosjekt 
for å utvikle nærværskultur. Prosjektet i 
hjemmetjenesten, Bæst på jobb, har gitt positivt 
resultat i hele enheten. Målsetningen for 2018 var 91% 
nærvær. Det vil si et sykefravær på 9%. Resultatet for 
2018 er 93,53% nærvær 
 



Årsmelding 2018 
 

Side 68 av 102 

      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

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

6 6 Antall lærlinger er økt i samsvar med budsjettvedtaket 
 

 



 

Helse, rehabilitering og barnevern 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enheten består av syv ulike fagtjenester; helsestasjon, kommuneoverlege, miljørettet helsevern, 
legetjeneste, rehabilitering, psykisk helse og rus, barnevern og dag- og aktivitetstilbud til eldre og 
voksne med psykiske problemer. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

320-Helse, rehabilitering og barnevern 38 267 36 735 -1 532 -4,2 % 

Sum 38 267 36 735 -1 532 -4,2 % 

 
Enheten Helse, rehabilitering og barnevern har et merforbruk på 1,5 mill. kroner som skyldes følgende 
forhold; kr 250.000 i egenbetaling fra betalingsautomaten på legesenteret kom først på kommunens 
konto etter at regnskapet var avsluttet. Videre er det et merforbruk på lønn som skyldes at flytting av 
stillinger (helsesøster og enhetsleder) fra ansvar 321- Flyktningetjeneste til ansvar 320- Hele, 
rehabilitering og barnevern. Videre har barnevernet et merforbruk på fastlønn som skyldes 
settekommunesak hvor oppgavene ble flyttet Trondheim og nedbemanning må gjennomføres ved 
avgang stilling.  Merforbruket skyldes også at 2 fastlegehjemler ble ledig i 2018, det er brukt vikarer og 
nye fastleger ble ansatt på fast lønn i kommunen noe som er en betydelig kostnad for kommunen 
fremfor privat. 

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 27 535 26 619 -917 -3,4 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

4 750 4 274 -477 -11,2 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

12 152 12 160 8 0,1 % 

Overføringsutgifter 2 579 1 748 -831 -47,5 % 
Finansutgifter 1 425 0 -1 425 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 48 441 44 800 -3 641 -8,1 % 

Salgsinntekter -2 648 -2 295 353 -15,4 % 
Refusjoner -6 966 -5 143 1 823 -35,5 % 
Overføringsinntekter -375 0 375 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -561 -627 -67 10,6 % 

Sum Driftsinntekter -10 550 -8 065 2 485 -30,8 % 

Netto resultat 37 892 36 735 -1 157 -3,1 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Bidra til verdiskapning, 
bla.a med vekt på lokale 
ressurser 

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

Månedlig kontroll av 
regnskap ift prognose i 
budsjett 

Regnskap er lik 
budsjett 

-3,1 % Det er gjennomført rapportering. Kommentert under 
økonomistatus 
 

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

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

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

Søknad er 
innvilget og 

tilsettingsprosess 
er fullført 

 Psykolog i fagtjenesten psykisk helse og rus tilsatt i 
august 2018 
 

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

Fokus på ledelse, nærvær 
og medvirkning 

Nærvær på nivå 
med kommunens 

måltall eller 
høyere 

5 % Individuell oppfølging og fokus på nærvær. 
 

 



 

Flyktningetjenesten 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enheten består av følgende tjenesteområder; voksenopplæring fremmedspråklige, integrering og 
bosetting. Bofellesskap for enslige mindreårige er nedlagt i løpet av 2018. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

321-Flyktningetjenesten 1 731 -1 -1 731 346235,0 
% 

Sum 1 731 -1 -1 731 346235,0 
% 

 
Regnskap for flyktningetjenesten er avsluttet med et netto merforbruk på 1,7 mill kroner som ikke er 
finansiert av flyktningefondet, og som dermed påvirker årsresultatet. Det er bruk av flyktningefondet 
(disposisjonsfond) iht budsjett, 1.9 mill kroner. 

Flyktningetjenesten ble i 2018 påvirket av usikkerhet rundt statens behov for bosetting av enslige 
mindreårige. Kommunen fikk ikke nye bosettinger og Fløya bofellesskap (plass til 8 EM) ble avviklet i juli 
2018. 8,8 årsverk ble overtallig. 7,8 årsverk ble omplassert i kommunen 1 årsverk oppsagt. De 8 
ungdommene ble bosatt på hybel med oppfølging. Kommunen inngikk avtale med IMDi om bosetting av 
10 flyktninger i 2018. Det ble bosatt 9 personer på slutten av året i tillegg fikk kommunen 3 flyktninger 
til familiegjenforening. 
 
Det økonomisk resultatet viser et merforbruk på kr 1.743.351. Det skyldes i all hovedsak 20 personer 
som var ferdig med norskopplæring og introduksjon til 1. august 2018. Overgangen til NAV ble svært 
tidkrevende (manglende kapasitet) det tok i alt 5- 6 måneder før ansvaret for livsopphold, husleie og 
strøm ble overtatt av NAV. Overforbruket knyttes til denne gruppen. Ytterligere tilpasninger av driften 
på Flyktningetjenesten kom som del av budsjettarbeidet for 2019. Redusert bosettingsaktivitet 
medfører færre oppgaver til programrådgiver og undervisning i norsk og samfunnsfag. Skolen hadde i 
overkant av 50 elever i starten av 2018, ved slutten av året er elevtallet 30. Nedbemanning av stillinger 
gjennomføres i første halvår 2019. 

Flyktningefondet utgjør ved utgangen av 2018 4,1 mill. kroner. 

Fravær 3,3 % i 2018. Dette sett i lys av omstilling/nedlegging av bofellesskap er dette et lavt fravær. 
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 20 541 19 537 -1 004 -5,1 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

6 915 5 392 -1 523 -28,2 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

71 39 -32 -81,8 % 

Overføringsutgifter 6 047 4 050 -1 997 -49,3 % 
Finansutgifter 15 -1 -16 1944,4 % 

Sum Driftsutgifter 33 589 29 018 -4 572 -15,8 % 

Salgsinntekter -2 735 -2 902 -167 5,7 % 
Refusjoner -9 870 -2 675 7 195 -269,0 % 
Overføringsinntekter -17 312 -21 500 -4 188 19,5 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 941 -1 941 0 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -31 858 -29 018 2 840 -9,8 % 

Netto resultat 1 731 -1 -1 731 346235,0 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

Norskopplæring til 
fremmedspråklige skal ha 
høy prioritet 

Norskprøver    

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

Veiledningsgruppe ICDP og 
fast samarbeid barnehage 
skole 

   

 



 

Nav  

Tjenesteområdebeskrivelse 

Beskrivelse av dagens virksomhet og mål  

NAV Inderøy er en del av tjenesteområdet NAV Inn-Trøndelag, sammen med Snåsa, Steinkjer og Verran 
kommune 
NAV forvalter arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, NAV-loven og lov om sosiale tjenester i NAV. 

Utvalgte resultater 

Mål 
De langsiktige og overordnede føringene for NAV i 2018 var Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Økt 
kompetanse. 

For å nå målene hadde NAV Trøndelag følgende mål og strategier for fylket i 2018. 
-Flere i arbeid og økt inkludering 
-Målrettet samhandling og kompetansebygging for å tilby bedre tjenester til arbeidsgivere 
-Samarbeid med andre aktører skal legge til rette for mer helhetlige og koordinerte tjenester 
-Bidra til bedre brukeropplevelser 
-Bidra til økt kompetanse 
-Myndige NAV-kontor og regionalisering 

Innsatsen overfor brukere under 30 år, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS ble styrket. 
Disse gruppene, samt personer med nedsatt arbeidsevne, ble prioritert ved oppfølging og bruk av 
arbeidsrettede tiltak. 
Tidlig og tett oppfølging av brukere under 30 år er viktig for å hindre at unge får lange perioder utenfor 
arbeidslivet som kan ende med uføretrygd og varig ekskludering fra arbeidslivet. 

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel er 
-Vellykket omorganisering av NVA Inn-Trøndelag 
-Forebygge barnefattigdom og utenforskap. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

330-Nav  10 025 9 740 -285 -2,9 % 

Sum 10 025 9 740 -285 -2,9 % 

 
NAV Inn-Trøndelag Inderøy har i 2018 hatt et overforbruk på kr. 285 000,- noe som tilsvarer et 
overforbruk på 2,9 %. Hovedårsaken til dette har vært økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. 
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 390 2 860 2 470 86,4 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

74 280 206 73,6 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

4 458 1 567 -2 890 -184,4 % 

Overføringsutgifter 5 215 5 117 -98 -1,9 % 
Finansutgifter 34 1 -33 -2520,1 % 

Sum Driftsutgifter 10 171 9 826 -345 -3,5 % 

Salgsinntekter 0 0 0 0,0 % 
Refusjoner -131 -91 40 -44,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -14 5 19 380,0 % 

Sum Driftsinntekter -145 -86 59 -68,8 % 

Netto resultat 10 025 9 740 -285 -2,9 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 2018 Oppnådd 

resultat 
Beskrivelse mål 

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

Vellykket omorganisering 
av NAV-Inn-Trøndelag 

I 2018 er NAV Inderøy 
omorganisert til NAV-Inn-
Trøndelag, sammen med 
Steinkjer, Verran og Snåsa 

Sammenslåing er 
foretatt og 

implementeringsprosess 
påbegynt 

Delvis Et stort fagmiljø legger til rette for effektiv 
oppgaveløsning. En del av fokuset dette året har 
naturlig nok vært å jobbe internt for å videreutvikle et 
trygt og godt tjenestetilbud gjennom etablering av 
interne rutiner og intern kompetanseheving. Ved 
utgangen av 2018 har enheten team som jobber på 
tvers av kommunene. Dette bidrar til å sikre lik praksis i 
hele tjenesteområdet, samt at vi er mindre sårbare ved 
fravær.  
 
NAV Inn-Trøndelag lokasjon Inderøy endret 
åpningstiden for publikum uten avtale fra 1 november 
2017.  Mandag, onsdag og fredag har vi åpent for alle 
uten timeavtale i tidsrommet 12.00 – 
14.00.  Timeavtaler avtales fra 0800 - 1500 
 
Bakgrunnen for redusert åpningstid for brukere uten 
timeavtale er at møtene i større grad skal være 
planlagt for å sikre god kvalitet på brukermøtene.  
 
Samlet sett bidrar dette til at Inderøy kommune har 
nærhet til brukere og samarbeidspartnere samtidig 
som man sikrer trygg forvaltning og kontinuitet i 
tjenestene for innbyggerne 
 
  
 

Kommunens tjenester på 
oppvekst skal bidra til at 
barn og unge får en trygg 
oppvekst, blir 
selvstendige, 

Forebygge 
barnefattigdom og 
utenforskap 

Redusere antall brukere 
med økonomisk 
sosialhjelp 

60  Mål 
 
De langsiktige og overordnede føringene for NAV i 
2018 var Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Økt 
kompetanse. 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 2018 Oppnådd 

resultat 
Beskrivelse mål 

kunnskapsrike og utvikler 
demokratisk deltagelse. 

For å nå målene hadde NAV Trøndelag følgende mål og 
strategier for fylket i 2018. 
-Flere i arbeid og økt inkludering 
-Målrettet samhandling og kompetansebygging for å 
tilby bedre tjenester til arbeidsgivere 
-Samarbeid med andre aktører skal legge til rette for 
mer helhetlige og koordinerte tjenester 
-Bidra til bedre brukeropplevelser 
-Bidra til økt kompetanse 
-Myndige NAV-kontor og regionalisering 
 
  
 
Innsatsen overfor brukere under 30 år, langtidsledige 
og innvandrere fra land utenfor EØS ble styrket. Disse 
gruppene, samt personer med nedsatt arbeidsevne, ble 
prioritert ved oppfølging og bruk av arbeidsrettede 
tiltak. 
Tidlig og tett oppfølging av brukere under 30 år er 
viktig for å hindre at unge får lange perioder utenfor 
arbeidslivet som kan ende med uføretrygd og varig 
ekskludering fra arbeidslivet. 
  
 
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel er 
-Vellykket omorganisering av NVA Inn-Trøndelag 
-Forebygge barnefattigdom og utenforskap 
 

 



 

Kultur og fritid 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Kultursektoren omfatter blant annet tjenestene bibliotek, kulturskole og allmennkultur, samt den 
kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, aktivisering- og servicetjenester for eldre og 
personer med funksjonshemming. Tilskudd til den norske kirke og andre trossamfunn, finansieres 
også over kulturbudsjettet. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

410-Kultur og fritid 15 989 16 937 948 5,6 % 

Sum 15 989 16 937 948 5,6 % 

 
Kultur og fritid har samlet et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Bibliotek og 
kulturskolen har et sluttresultat som er i samsvar med budsjett. 

Mindreforbruket skyldes i stor grad reduserte kostnader knyttet til funksjonene annet forebyggende 
helsearbeid, idrett og andre kulturaktiviteter.  
Kommunen har hatt mindre lønnsutgifter og i tillegg inntekter av sykepenger, som delvis har finansiert 
merutgifter knyttet til kommunal informasjon og kjøp av tjenester i forbindelse med kulturminneplan. 

Det er inntektsført spillemidler på idrett som var forutsatt brukt til reduksjon av lån. I budsjettet er det 
ved budsjettendring tatt høyde for høyere tilskudd til arrangement.  

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 6 608 6 524 -84 -1,3 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 359 1 404 45 3,2 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

755 769 14 1,8 % 

Overføringsutgifter 10 412 10 267 -145 -1,4 % 
Finansutgifter 27 0 -27 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 19 162 18 964 -198 -1,0 % 

Salgsinntekter -1 168 -1 114 54 -4,9 % 
Refusjoner -1 311 -788 523 -66,3 % 
Overføringsinntekter -393 0 393 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -301 -125 176 -140,6 % 

Sum Driftsinntekter -3 173 -2 027 1 146 -56,5 % 

Netto resultat 15 989 16 937 948 5,6 % 
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Eiendom og Kommunalteknikk  

Tjenesteområdebeskrivelse 

Virksomhetsområdet omfatter hovedfunksjoner som forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
eiendommer, bygg, og kommunale veger. Det er enhet for Eiendom og kommunalteknikk som internt 
ivaretar funksjonene. 

Alle investeringer innenfor det samme området gjennomføres også innenfor tjenesteområdet. 

Det vises til kommunens hjemmesider for nærmere beskrivelse av tjenesteområdet og enhet. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

510-Kommunalteknikk  31 964 34 926 2 962 8,5 % 

Sum 31 964 34 926 2 962 8,5 % 

 
Eiendom og kommunalteknikk endte på et resultat på vel 2,9 millioner, eller ca 8,5% mindreforbruk i 
2018. Mindreforbruket skyldtes hovedsaklig mindreforbruk på vedlikehold, kommunale avgifter og 
gebyrer, og renholdsartikler/sanitærpapir. Ut over dette ble det bevilget 510.000 ekstra spesifikt til 
prosjektering av fremtidig gangveg mellom Tømte og Kvamshaugan langs FV755. Det var kun 190.000 av 
disse som ble brukt og fakturert i 2018. Det er behov for de resterende midlene i 2019 da prosjektet ikke 
er ferdig enda. 

Innbakt i et mindreforbruk totalt sett hadde man merforbruk på strøm på skolene, kommunale boliger 
og gatelys/vei, samt merforbruk på vedlikehold av maskiner og transportmidler, og drivstoff. Man har 
hatt mindreinntekter i husleien ved Spiren i forhold til hva som er budsjettert på ca 130.000. For 
kommunale boliger har man en mindreinntekt på ca 350.000 i forhold til budsjett, eller et avvik på ca 3 
%. Dette skyldes at man har hatt flere leiligheter ledig enn man har budsjettert for. Vakansene har i all 
hovedsak vært i Mosvik sentrum. Det er gjort et tiltak for å bøte på dette ved å myke opp kriteriene for 
tildeling av leiligheter i Sentrumsbygget. Det står og 3 leiligheter tomme i Vangen i forbindelse med at 
bygget ligger ute for salg. 

Gjennom hele året har prognosene vist mindreinntekter på Spiren og kommunale boliger. I den 
forbindelse ble det gjort tiltak gjennom året for å gjøre innsparinger på andre områder, og da 
hovedsaklig på vedlikehold. Man hadde tildelt flere malejobber tidlig i 2018, blant annet maling av 
Sentrumsbygget i Mosvik, og Årfallet omsorgsboliger, men til tross for purring fra kommunen klarte ikke 
entreprenøren å gjennomføre dette. Dette resulterte da i et ikke planlagt mindreforbruk i 
størrelsesorden 600.000, som man vil måtte finne rom for i 2019 i stedet. 

 
Planlagte tiltak i budsjett for 2018 var: 

 Midlertidig prosjektleder for å forsere jobber man ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre.  
o Prosjektleder ble tilsatt og startet hos kommunen i slutten av februar. Gjennom året fikk 

han gjennomført det som sto på listen over planlagte investeringer, samt noen ekstra 
som dukket opp gjennom året. han fikk og gjennomført det meste av 
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vedlikeholdsprosjekt finansiert over driftsbudsjettet. Både drifterne av byggene og 
administrasjonen sier seg veldig fornøyde med tiltaket, og det var en veldig velkommen 
ressurs og kompetanse man gjerne skulle hatt på permanent basis. Når man ser på 
årsresultatet kan det se ut som at man har vært flinkere til å gjennomføre det som var 
planlagt, og at det med mer ressurser til styring av vedlikeholdet, har endt opp med å 
bruke mindre penger totalt sett. Denne teorien er vanskelig å dokumentere, men totalt 
sett er man veldig fornøyd med tiltaket. 

 Salg av Vangen  

o Vangen er lagt ut for salg, men er ikke solgt enda. 

 Salg av Enganvegen for bruk i Hamarøymodellen  

o Ikke gjennomført 

 Økte husleieinntekter Spiren  

o Inntektene har økt noe, men man er også i 2018 under budsjettert inntekt. 

 Redusere omfanget av planlagt fornying av driftsutstyr  

o Dette var et tiltak for å saldere budsjett 2018. Effektene av dette kan argumentere for at 
man ser igjen i form av merforbruk på vedlikehold og service av maskiner og kjøretøy. 

 

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 15 567 17 439 1 872 10,7 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

33 990 35 949 1 959 5,4 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

6 111 6 166 55 0,9 % 

Overføringsutgifter 7 368 82 -7 285 -8830,6 % 
Finansutgifter 263 0 -263 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 63 298 59 636 -3 662 -6,1 % 

Salgsinntekter -23 046 -23 639 -593 2,5 % 
Refusjoner -8 077 -1 071 7 006 -654,5 % 
Overføringsinntekter -40 0 40 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -170 0 170 0,0 % 

Sum Driftsinntekter -31 333 -24 710 6 624 -26,8 % 

Netto resultat 31 965 34 926 2 961 8,5 % 
 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

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

God økonomistyring Regnskap 2,0 % 8,5 % Enheten har ikke kommet innenfor 2% av budsjettet. 
Enheten fikk et mindreforbruk på 8,5%. 
 

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

Godt arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 4,9 5,1 Området eiendom og kommunalteknikk oppnådde et 
tilfredshetssnitt på 5,1 i medarbeiderundersøkelsen i 
2018. Snittet i Inderøy var 4,6, og for teknisk virksomhet 
i Norge var den 4,5. Man hadde en svarprosent på 70 
prosent. 
 

 Nærvær Nærvær - Nærværsprosent 93 96 Området hadde en nærværsprosent på 95,8 i 2018. 
Dette tilsvarte 278 persondager, hvorav 49 var 
egenmeldinger 0-3 dager, 63 var sykemeldinger 4-16 
dager, og over 160 var forbundet med sykemeldinger ut 
over 17 dager. Av disse igjen var ca 95 dager 
sykemeldinger ut over 56 dager. Det vil si at 
egenmeldingsdagene utgjør under 0,8 % fravær på 
statistikken. 
 

 



 

KOSTRA Nøkkeltall 

 

Kostra-analyse 
 
 Inderøy 

2015 
Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Brutto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger i kr pr. innbyggere for 
komm. vei er og gater(b) 

849 749 1 055 868 970 998 786 

Produktivitet        
Brutto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger i kr pr. km kommunal vei 
og gate(b) 

45 960 40 736 57 272 48 402 72 157 118 938 96 900 

Andre nøkkeltall        
Andel kommunale veier og gater uten 
fast dekke(B) 

72,0 % 68,8 % 62,4 % 67,2 % 39,8 % 50,3 % 28,0 % 

 
 

 

Driftsutgifter per innbygger for kommunale veger viser at Inderøy ligger under både Trøndelag og 
Kostragruppe 11. Inderøy ligger over gjennomsnittet i hele landet uten Oslo. 2017 er et avvik da det ble 
bevilget 2 millioner ekstra til vedlikehold av kommunale veger dette året, så 2018 ligger omtrent på 
trenden for 2015 og 2016. 
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Inderøy sine driftsutgifter per km veg ligger i 2018, som tidligere år langt under Kostragruppa, Trøndelag 
og gjennomsnittet i landet utenom Oslo. Inderøy ligger i 2018 på drøye 40% av Trøndelag, og 66% av 
Kostragruppa per km veg. Kombinerer man dette med at Inderøy også bruker mindre på veg per 
innbygger enn de man sammenligner seg med, kan man spørre seg om Inderøy har for mye kommunal 
veg. Kommunal veg er ikke en lovpålagt tjeneste kommunen skal yte, men et gode som kommunen 
velger å yte overfor innbyggerne. 

I 2018 ble ytterligere metere med grusveg asfaltert, i denne omgang var det snakk om Sundnesnesset og 
Kjelvikvegen. Til sammen ca 2150 meter. Kostratallene viser motsatt trend med en økning i andel veg 
uten fast dekke fra 2017 til 2018. Dette må være en feil i kostratallene. 

 

Vann og avløp 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Inderøy kommunale vannverk leverer vann til store deler av kommunens innbyggere med spesielt stor 
dekning på østsiden av Skarnsundet. På vestsiden har vannverket flere mindre vannbehandlingsanlegg 
fra innerbygda og nordover til Framverran. Vannverket er også innleid til å drifte det private Mosvik 
vannverk SA som dekker Mosvik sentrum og opp til Bergsgrenda. 

Det kommunale avløpsverket samler inn og behandler spillvann i alle de større boligområdene i 
kommunen. 

Vann og avløp organiseres som en selvkosttjeneste der abonnentene betaler gebyr som dekker alle 
kostnadene forbundet med driften av tjenestene. Disse tjenestene inngår dermed ikke i kommunens 
vanlige driftsbudsjett. 

Status økonomi 

Vannverket fikk i 2018 et merforbruk totalt sett på ca 500.000. I dette er det et isolert mindreforbruk på 
driftsutgiftene med omtrent 200.000 samlet sett. Man har hatt litt større driftsutgifter enn budsjettert 
på lønn på grunn av en overlapp i en stilling hvor tidligere ansatt gikk av med pensjon. Man hadde 
innsparinger hovedsaklig på materialer til vedlikehold, kjemikalier, vedlikehold av kjøretøy, og strøm. På 
inntektssiden hadde man mindreinntekter på vel 500.000, som i det store og hele skyldes et lavere 
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forbruk enn budsjettert. Det kan tenkes at man ser effekten av informasjonsaksjonen om fordelene med 
å installere vannmåler, og at reelt forbruk har vært lavere enn arealberegnet forbruk. Det er en ønsket 
endring at flest mulig monterer vannmålere, og dette er en mulig konsekvens man har vært klar over. I 
tillegg har man fått større avskrivninger enn antatt i størrelsesorden 200.000. 

Etterkalkylen viser et resultat på -1.052.899 hvor man hadde budsjettert -525.850 for året. Man hadde 
altså planlagt med et bruk av selvkostfondet for vann, som ved nyttår 2018 var på vel 2,5 millioner. Ved 
nyttår 2019 er selvkostfondet på ved 1,5 millioner. Selvkostfondet skal gå i null i løpet av en 5-
årsperiode, så man vil måtte fortsatt budsjettere med bruk av selvkostfondet for vannverket, og sette 
vanngebyrene i henhold til dette. 

Etterkalkylen for avløp viser et resultat på -285.000 mot budsjettert -45.000. Man hadde ved årets start 
et negativt selvkostfond på ca -150.000, og ved årets slutt er status -441.000 på selvkostfondet. 
Gebyrene for 2019 er justert så man begynner å betale tilbake det negative selvkostfondet gradvis. For 
2019 er det planlagt å reduserte det negative fondet med vel 70.000 kroner. 

Merforbruket i 2018 skyldes i hovedsak større avskrivninger enn budsjettert. Driftsutgiftene er drøyt 
250.000 lavere enn budsjettert mens inntektene er ca 70.000 lavere enn budsjettert. Alt i alt ligger 
driftsnivået omtrent der man forventer at det skal ligge. 



 

Status mål 

 
      
Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Kommunen skal bidra til å 
bygge ut og sikre en god 
infrastruktur til 
kommunens innbyggere.  

Alle kommunale vann- og 
avløpsanlegg skal forvaltes, 
driftes og utbygges slik at 
innbyggere og næringsliv 
får tilbud om tilstrekkelig 
vann av tilfredsstillende 
kvalitet og mengde.  

Drive innenfor 
forskriftenes krav 

Ingen alvorlige 
avvik 

Delvis Man har hatt avvik i 2018. Spesielt i forbindelse med 
anleggsvirksomhet som har hatt utilsiktede effekter på 
driften. 
 

  Tilstrekkelig vann levert 
med tilstrekkelig trykk 

Minimalt med 
driftsavbrudd i 

vannrenseanlegget 
og ledningsnettet 

Delvis Også i 2018 har man hatt ledningsbrudd. man kan alltid 
bli bedre på dette området. Man har fokus på å 
renovere utsatte ledningsstrekker. 
 

 Inderøy kommune skal ha 
en operativ 
beredskapsplan med vekt 
på kriseledelse samt 
utarbeide fagplaner 
innenfor hver sektor som 
helse, skole, vannforsyning 
osv.  

Inderøy kommune skal ha 
en operativ 
beredskapsplan med vekt 
på kriseledelse samt 
utarbeide fagplaner 
innenfor hver sektor som 
helse, skole, vannforsyning 
osv.  - Temaplan vann og 
avløp 

 Utført Handlingsplanen for Vann og avløpsinvesteringer 
revideres årlig. 
 

  Inderøy kommune skal ha 
en operativ 
beredskapsplan med vekt 
på kriseledelse samt 
utarbeide fagplaner 
innenfor hver sektor som 
helse, skole, vannforsyning 
osv.  - Temaplan vann og 
avløp 

Oppdatert 
tiltaksplan og ROS 

analyse for VA-
området 

Utført  

 Tilstrekkelig vannkilder i 
egen kommune.  

Tilstrekkelig med vann Tilstrekkelig med 
vann til drikkevann 

og næring 

Oppnådd Vannverket har levert tilstrekkelig med vann til 
drikkevann og næring i henhold til forskriften. Det ble 
innført vanningsforbud sommeren 2018 i forbindelse 
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Overordnet mål Mål Indikator Ønsket resultat 

2018 
Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

med en lang tørkeperiode, men dette gikk ikke ut over 
de områdene vannverket skal dekke etter forskriften. 
 

 



 

Næring 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Ansvar 600 - Næring er et vidt tjenesteområde som omfatter alt fra konkrete næringsprosjekt til 
samfunnsnyttige formål.  

Tjenesteområdet kan beskrives som vidt - det inneholder konkrete saker for utvikling av etablert 
næringsliv, samfunnsnyttige formål som f.eks. digital infrastruktur med ny mobilmast og bredbånd til 
innbyggere og næringsliv i Inderøy kommune. Tjenesteområdet har blitt definert av hvilken kunnskap og 
kompetanse som er tilgjengelig og som kan inkluderes i tjenesteområdet. Tjenesteområdet har stor 
nytte av å jobbe tverrsektorielt innad i kommunen siden mange av prosjektene også inkluderer andre 
tjenesteområder. Dette fungerer godt og gir ofte synergieffekter når kommunen leverer tjenester til 
innbyggere og næringsliv. 

Utvikling og utfordringer 

Tjenesteområdet har hatt en god utvikling i form av resultat på gjennomførte prosjekt.  

Tjenesteområdet har hatt en god utvikling i form av resultat på gjennomførte prosjekt. Ikke alle prosjekt 
er like lett å tidsberegne på forhånd, men prosjektene leveres. Det kan for eksempel nevnes at 
utbygging av digital infrastruktur nå ligger foran tidsskjema. Dette har en klar sammenheng med 
dedikerte ressurser og at øvelse gjør mester. Det går det ofte raskere etter hvert som prosjekt 
gjennomføres og kunnskap og kompetanse erverves. En annet prosjekt som ferdigstilles i løpet av 2019 
er Kølhagan. Dette er et prosjekt som er håndtert profesjonelt ved innleie av ekstern prosjektleder i 
tillegg til også å ha både en lokal og profesjonell entreprenør til å gjennomføre selve prosjektet. 

Utfordringene i tiden som kommer blir utskifting av ressurser som bidrar i tjenesteområdet. Dette kan 
medføre forsinkelser siden opplæring må gis før noen settes i stand til å gjennomføre prosjekt uten for 
mye støtte. Spesielt digital infrastruktur består av prosjekt som krever kunnskap og erfaring. Vi forventer 
utskifting som krever opplæring, men er klar over problemstillingen og har forberedt dette før det skjer i 
løpet av 2019. 

Tid er en annen utfordring som kan være en begrensende faktor i tjenesteområdet. Tidsbruk må 
reflekteres som en funksjon mellom antall prosjekt, ressurstilgang og mulighet til gjennomføring 
innenfor et estimert tidsbruk. 

Utvalgte resultater 

 
Lensmyra som neste store prosjekt - Kølhagan ferdigstilles sommer 2019.  

Lensmyra Næringspark har allerede startet med at Lensmyra Eiendom AS har lagt til rette for salg av 
tomter på et areal klargjort idag - ca. 20 daa. Inderøy kommune får kjøpe areal fra privat grunneier på 
Lensmyra februar 2019 hvor dette arealet ble vedtatt regulert til næringsareal i 2018. I tillegg har 
Inderøy kommune bestilt en ny, komplett VA- vegplan som inkluderer all ny infrastruktur iht. vedtatt 
plan på Lensmyra. Denne forventes ferdigstilt i løpet av primo april 2019. Kommunen har også bestilt et 
kostnadsestimat for å legge høgspent lengst øst på Lensmyra i jord. Dette åpner opp for at også 
kommunens areal kan utbygges. Her har det meldt seg interessenter. 
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Kølhagan har vært jobbet med siden 2017 hvor også TFK bidrar med finansiering på kr 1.5 MNOK. 
Ferdigstillelse forventes innen 01.06.19 og prosjektet gjennomføres iht. plan. Dette er den største 
samfunnsmessige investering i seinere tid gjort av Inderøy kommune som gjennomføres i Straumen 
sentrum. Kommunens egne og andres forventninger til prosjektet er store. Dette åpner for at 
besøkende eller innbyggere kan komme til Straumen sjøveien og legge til ved kaianlegget i Kølhagan. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

600-Næring 4 534 4 838 304 6,3 % 

Sum 4 534 4 838 304 6,3 % 

 
Økonomistatus for ansvar 600 - Næring viser et mindreforbruk på ca. kr. 300 000,- for 2018. Regnskapet 
viser stor variasjon både på inntekt- og utgiftssiden. På utgiftssiden utgjør differansen 39 %, 
mens inntektssiden viser et avvik på 200 %.  Mindreforbruket mellom budsjett og regnskap kan forklares 
med periodiseringen av prosjektene innenfor digital infrastruktur hvor mobilmast ferdigstilles i 2019 og 
hvor også Straumen - Vang som fase II med bredbånd ferdigstilles også i 2019 selv om siste abonnent ble 
påkoblet før jul 2018. Dette påvirker regnskapet for 2018 i mindre grad enn planlagt når budsjettet ble 
bestemt. Avviket mellom inntekt og utgifter vil derfor kunne variere innenfor et år. 

 
Tiltak for å unngå avvik for sektor Næring kan være vanskelig å følge opp siden vi bruker millioner hvert 
år fram til 2021 på å etablere digital infrastruktur i Inderøy kommune. Kommunen er prisgitt at 
prosjektene gjennomføres som forventet i løpet av kommende år. Dette kan tidvis være vanskelig å 
styre med tanke på om det finnes fjell i trasene (lengre tid), valg av nye traseer pga. grunnforhold eller 
ikke tilgang gitt av grunneier osv. Prosjektene følges tett og avvik følges opp. Dette er følgende prosjekt: 

Bredbånd-etappe 4: 
For området Framverran er oppslutningen nå rundt 60% og det jobbes videre for å nå de 80% som 
trengs for å komme i mål.  

Det er skrevet kontrakt med NTE Marked om utbygging i Grønnesby-Hellhaugan, Bartnes, 
Verdalsgrenda, Hylla-Sund og Røra-Loråsmarka. Det arrangeres salgsmøter for innbyggerne i løpet av 
uke 14 i 2019.  

Bredbånd-etappe 3: 
I Stokkan/Letnes er storparten av grøftene er gravd. Det gjenstår en del egeninnsats på egne tomter 
rundt omkring før mange kan kobles på. I området Røra-Vollan er gravingen omtrent halvveis, og en 
forventer oppkobling av første kunde i løpet av kort tid. I Korsavegen/Kløfstad-Åsen starter gravingen 
opp i uke 12 i 2019. Her legges det ned høyspent strøm i samme grøft som er et samarbeid med NTE 
Nett. 

Bredbånd-etappe 2: 
NTE har sluttført Straumen-Skarnsundet med å koble siste abonnent på like før jul 2018. Prosjektet blir 
fakturert kommune i 2019 hvor også utfakturering av på anleggsbidraget går ut før påske i 2019. 

Mobilmast Ørdal -forbedret dekning Skarnsundet: 
Det har tatt noe lenger tid enn forventet for Telia å få en radiolinje oppe å gå fram til denne stasjonen, 
men en forventer at en har signal fra masta til Telias kunder innen månedsskiftet mars/ april 2019.  
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Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 913 356 -557 -156,4 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 758 701 -1 057 -150,9 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

2 523 737 -1 786 -242,5 % 

Overføringsutgifter 3 324 4 369 1 045 23,9 % 
Finansutgifter 21 0 -21 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 8 539 6 162 -2 377 -38,6 % 

Salgsinntekter -426 0 426 0,0 % 
Refusjoner -1 968 -384 1 584 -412,4 % 
Overføringsinntekter 0 0 0 0,0 % 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 612 -940 671 -71,4 % 

Sum Driftsinntekter -4 005 -1 324 2 681 -202,4 % 

Netto resultat 4 534 4 838 304 6,3 % 
 
 

 

Interkommunale samarbeider 

Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn er et administrativt vertskommunesamarbeid innenfor 
økonomifunksjoner opprettet av kommunene Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa. Kontoret utfører 
oppgaver innen regnskap / lønn / fakturering / innfordring for kommunene samt 4 kirkelige fellesråd og 
8 andre firma (IKS, KF, AS).  

Fra 1. januar var bemanningen 18 ansatte på 17 årsverk. Pr utgangen av 2018 er vi 18 ansatte på 16,8 
årsverk inkl en «varig tilrettelagt arbeidsplass». 
Som følge av endring i oppdragsmengde i 2018, er ant årsverk redusert med 0,2. 

Sykefravær i 2018: 
Langtidsfravær                                                    4,6% 
Korttidsfravær                                                     1,7% 
Samlet fravær                                                      6,3% 

Høyt sykefravær har flere årsaker og BHT har bidratt med noe oppfølging. 
Fraværet har vært ca 8% mye av året, men har gått noe ned siste kvartal. 

Vi har også i 2018 hatt avtale med NAV om arbeidspraksisplasser, og i juni ble det inngått avtale om en 
«varig tilrettelagt arbeidsplass».  

Det har vært usikkerhet siste året om innfordring-arbeidet kontoret utfører som følge av 
intensjonsavtalen mellom Steinkjer og Verran om overføring av oppgaver til skatteoppkrever. 
Styringsgruppe økonomi kom med anbefaling om å ikke flytte innfordring til skatteoppkrever, og det ble 
så vedtatt av Fellesnemnda i desember. 
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OPPSUMMERING ÅRET 2018 

-          Enheten har hatt et høyt sykefravær de siste 2 årene, noe som har påvirket den daglige drift 
spesielt innenfor lønnsområdet. 
-          Endring i oppdragsmengde på salg av regnskapstjenester til andre firma: 3 firma opphørte fom 
2018 (KomRev, KomSek, PPT). Avtalen med Steinkjerbygg KF ble revidert som følge av økt mengde etter 
overføring av enhet eiendom fra Steinkjer kommune. 
-          Flere utviklingsprosjekter er startet opp siste året. Flere av prosjektene kom som følge av 
endringer fra statlig hold, omorganisering i kommunene og digitalisering. 

Det har vært en utfordring å ha tilstrekkelig ressurser til utviklingsarbeid, og å balansere dette slik at 
arbeidsbelastningen på de ansatte ikke blir for stor. 

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn er et administrativt vertskommunesamarbeid innenfor 
økonomifunksjoner opprettet av kommunene Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa. 

Kontoret utfører oppgaver innen regnskap / lønn / fakturering / innfordring for kommunene samt 4 
kirkelige fellesråd og 8 andre firma (IKS, KF, AS). 

Regnskap 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

Lønn 12 025 10 950 -1 075 -9,8 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

3 744 2 994 -750 -25,1 % 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

89 45 -44 -98,6 % 

Overføringsutgifter 418 0 -418 0,0 % 
Finansutgifter 0 0 0 0,0 % 

Sum Driftsutgifter 16 277 13 989 -2 288 -16,4 % 

Salgsinntekter -1 242 -1 180 62 -5,3 % 
Refusjoner -15 035 -12 809 2 226 -17,4 % 

Sum Driftsinntekter -16 277 -13 989 2 288 -16,4 % 

Netto resultat 0 0 0 0,0 % 
 

 

Investeringsregnskapet 
 
Inderøy kommune har investert 38,3 mill. kroner i egne anleggsmidler i 2018.  Årets investeringer er 
vesentlig lavere enn revidert budsjettert på 91,1 mill kroner. Avviket kr 52,8 mill. kroner skyldes i 
hovedsak: 

 Prosjekt Campus/AKSET som er under sluttføring. Mindreutgift 15,292 mill kroner.    
2 mill kroner av dette er rebudsjettert til 2019. Prosjektet avsluttes dermed med 
mindreutgifter.  Det vil i 2019 blir avlagt sluttrapport for prosjektet. 

 Lensmyra næringspark der framdrift ikke er som budsjettert. Mindreutgift 15,143 mill. 
kroner er rebudsjettert til 2019. 

 Utsettelse av prosjekter i påvente av oppvekstutredning 
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I 2018 fikk kommunene i Nord-Trøndelag overført aksjer i NTE Holding AS.  Inderøy kommunes aksjer i 
selskapet er regnskapsført til 34,1 mill. kroner der finansieringen presenteres som tilskudd fra andre. 

Det er budsjettert med utlån på 4,3 mill kroner. I hovedsak er dette knyttet til budsjetterte startlån i 
Husbanken på 4 mill kroner.  Regnskap for 2018 viser utlån på 1,9 mill kroner. Årsak til avvik 2, 4 mill 
kroner skyldes innvilget nye videreutlån av startlånsordningen på 1,6 mill kroner i 2018. Avvik fra 
budsjettet medfører at beholdning av ubrukte lånemidler øker. 

Kommunen har mottatt avdrag fra låntakere på 3,8 mill. kroner. Avdrag er avsatt til innbetaling av 
ekstraordinære avdrag som vil bli foretatt i 2019. 

Samlet finansieringsbehov er 83,9 mill. kroner.  
Det er i 2018 brukt 28,7 mill. kroner av lånemidler for å finansiere årets investeringer og utlån. Mottatte 
tilskudd til investeringer 34,1 mill. kroner. Dette utgjør i hovedsak aksjer i NTE Holding. Øvrige 
finansiering er mottatte avdrag på utlån og refusjoner (7,9 mill. kroner), momskompensasjon (kr 4,4 
mill. kroner) og salg av anleggsmidler (1,8 mill. kroner). 

  

Investering pr sektor og forklaring avvik 

Figuren under - Investering pr sektor - viser hvordan årets investeringer er fordelt på sektorene.  De 
beløpsmessig største investeringene er foretatt innen vann og avløp med 12,4 mill. kroner og eiendom 
og kommunalteknikk mr 10,8 mill kroner.   

 

Administrasjon 

For sektor administrasjon er det foretatt investeringer på 4,1 mill kroner. Dette er vel 1,9 mill kroner 
lavere enn budsjettert. Avviket fra budsjett skyldes forsinket oppstart på 
prosjektet rekrutteringsverktøy Videre er prosjektene fagprogram for meldingsutveksling, fagprogram 
for oppad og digitalisering av eiendomsarkiv utsatt i påvente av nye vurderinger. 

Investeringene omfatter oppgraderinger av IKT-verktøy og økonomisystem på totalt 2,8 mill. kroner. 
IKT-infrastrukturen er den teknologiske grunnmuren for kommunens digitale tjenester. Målet for IKT-
prosjektene er å få et utskiftingsregime med fast utskifting av pc’er ved endt levetid, samt tilstrekkelig 



Årsmelding 2018 
 

Side 92 av 102 

kapasitet og stabilitet i nettverket, 
Som rapportert gjennom 2018, har man valgt å prioritere opp investeringer i infrastruktur, spesielt i en 
betydelig oppgradering av kommunens trådløse nett. Videre et det i 2018 foretatt en større omlegging 
og modernisering av kommunens telefoniløsning. Denne omleggingen er blitt finansiert gjennom at man 
har holdt av midler både IKT-investeringer og budsjetterte midler til prosjekt Inventar (0,5 mill kroner). 

Oppvekst 

Det er foretatt investeringer brutto på 4,9 mill kroner. Dette gjelder i hovedsak oppgradering er av 
Sandvollan skole og Utøy skole, samt PC-tetthet i skolene. For prosjektet Campus/AKSET er det i 2018 
mottatt kreditnota knyttet til sluttoppgjør på vel 3,5 mill kroner. Regnskapet presenterer netto 
investering for sektoren som blir 1,3 mill kroner. 

Avviket fra budsjett skyldes AKSET samt at enkelte prosjekter er utsatt i påvente av 
oppvekstutredningen:  

 Prosjektet Campus/AKSET har et avvik på 15,2 mill kroner og skyldes mindreutgifter i 
forhold til budsjett. Det er budsjettert 11,7 mill kroner fra tidligere år.  Det er ikke påløpt 
større utgifter i 2018, samt mottatt sluttoppgjør på 3,5 mill kroner. Rådmannen legger 
fram en sluttrapport i 2019.  

 Lyngstad skole: Nytt kjøkken er på plass, og bunnledninger er byttet ut. Etasjeskille er 
etterisolert. Videre investeringer er utsatt som en følge av oppvekststrukturutredningen 

 Solskjerming Mosvik skole utsatt i påvente av oppvekstutredning.   

  

Satsing på PC-tetthet  

Det er i 2018 budsjettert med 1,3 mill kroner til pc-tetthet. Regnskapsført 1,2 mill kroner. 
I 2017 vedtok kommunestyret, etter dialog med rådmannen/administrasjonen, å sette av et fond til 
innkjøp av pc-er til elever i grunnskolen. I 2018 landet man en diskusjon med enhetene knyttet til 
prioriteringer. Målsettingen er at alle elever fra og med 7.trinn skal ha egne pc-er. 

Prioriteringer for åra som kommer er som følger: Nye pc-er kjøpes inn til alle elever på 7.trinn. Pc-ene 
skal følge elevene ut grunnskolen.  

Dette medførte at man før skolestart 2018-2019, kjøpte inn pc-er til to trinn; 7.og 8.trinn. Mindre 
ressurser ble avsatt til digitale skjermer og ipad. Gjennom denne investeringen brukte man en fhv. stor 
andel av det avsatte fondet (ca. 46 %). 

Helse, sosial og omsorg 

Det er foretatt investeringer på 3,3 mill kroner innen sektor helse, omsorg og sosial. Dette er 2,8 mill. 
kroner mindre enn budsjettert. Hovedårsaken er prosjekt Helsehus med mindreutgift på 2,2, mill. 
kroner. Prosjekter er i prosjekteringsfasen og utgifter har ikke har påløpt som forventet.  
Investeringene innen Helsehus er godt i gang, og man ansatte en egen prosjektleder for dette prosjektet 
i et 3-årig engasjement. Vedkommende tiltrådte i august, og jobber 100% med helsehusprosjektene. 
Prosjektet holder tidsplanen og Mosvik omsorgsbygg ble lagt ut på prekvalifisering i fjerde kvartal. 

Forøvrig er flere prosjekt utsatt i påvente av helse- og omsorgsutbyggingen.  
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Kultur 

Budsjettet omfatter til tilskudd til kirkebygg og orgel i Sakshaug kirke, samt investeringer i 
idrettsanlegg. Avviket på kr 1,6 mill kroner skyldes forsinket framdrift i prosjektene innen kirkesektoren. 
Tilskudd er rebudsjettert og utbetales i 2019.  

Det er ikke foretatt oppgraderinger av kommunens idrettsanlegg i 2018. 

Eiendom og kommunalteknikk  

Investeringer innen eiendom og kommunalteknikk på 10,8 mill kroner som budsjettert. 
Investeringene omfatter i hovedsak prosjekter innen veg.  

I løpet av 2018 har man kommet godt etter med investeringene gjennom tiltaket med midlertidig 
prosjektleder bygg. Årets planlagte oppgraderinger ved Utøy, Røra og Sandvollan skole er gjennomført, 
samtidig som man har kommet godt i gang med flerårige investeringer innen akustikk og branntiltak. 

På vegområdet fikk man gjennomført de prioriterte prosjekter. Det omfatter også kutte oppgraderinger i 
forbindelse med de planlagte jobbene.  

Kommentarer til enkeltprosjekter: 

 Kommunal veg Vennesborg: Mindreutgift 1,4 mill kroner. Prosjektering er bestilt, men 
fremdriften er ikke i henhold til planene. Man har vært nødt til å få tatt ned vegetasjon og 
skog, for å få målt inn høydene til private boligtomter innenfor det kommunale 
veganlegget. Dette blir gjort i løpet av vinteren 18/19.  

 Kommunen er forsinket med oppgradering av bruer, mindreutgift utgjør 450 000 kroner. 

 Ikke disponert fra budsjettert til oppgradering av kommunale bygg utgjør 1,5 mill. kroner. 

 Kommunens utgifter i forbindelse med gang-- og sykkelveg Kjerknesvågen på 3,6 mill 
kroner er belastet regnskapet for 2018.  

Vann og avløp 

Det er i 2018 investert for 12 mill. kroner innen vann og avløp.  Dette er vel 4 mill. kroner lavere enn 
budsjettert og skyldes forsinket framdrift på grunn av kapasitetsutfordringer. 
I løpet av året er flere store prosjekt ferdigstilt. Arbeidet med prosjektering av prosjekter fom er planlagt 
i 2019 er startet. Samtidig har man ikke klart å komme i gang med alle de prosjektene man har planlagt. 
For å kompensere for denne kapasitetsutfordringen på gjennomføring, er det lyst ut en fast stilling som 
prosjektleder infrastruktur, som blant annet skal ha ansvar for investeringsprosjekter innen vann og 
avløp. Per nyttår 2018 var denne stillingen tildelt, men per 1. mai 2019 vil den bli vakant og må lyses ut 
igjen. 

I enkelte prosjekt har man måttet sette framdriften på vent på grunn av eksterne forhold som for 
eksempel private reguleringsplaner og nye utslippstillatelser via Fylkesmannen. 

Næring 

Det er investert 5,9 mill kroner i hovedsak knyttet til Industriområdet på Sundsøya og Kølhagan.  

Årsak til mindreutgiftene er flere. Lensmyra er forsinket (budsjett ca. 14 mill. kroner) - av to grunner - 
den første var Statens Vegvesen sitt trasevalg over Lensmyra og den andre var regulering av areal på 
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Lensmyra fra LNF-areal til næringsareal. Begge disse er nå på plass og Lensmyra vil bli startet utviklet i 
2019. Her har kommunen bestilt en VA- vegplan eller en plan for all infrastruktur i henhold til vedtatt 
plan med kostnadsestimat fra ekstern leverandør som omfatter hele Lensmyra Næringspark. 
Planen forventes ferdigstilt primo april 2019. Kommunen har også bestilt et kostnadsestimat fra NTE for 
å starte nedgraving av høgspentledning lengst øst langs Lensmyra (Sparbulinja). Dette forventes å skje 1. 
halvår 2019 og er en forutsetning for opparbeidelse av tomter nærmest E6 for synlighet fra veg. Dette 
blir grunnlaget for en utbyggingsavtale.  

Andre årsaker til at vi ligger etter med investeringene er framdrift på prosjekter der ferdigstillelse skjer 
med det meste i 2019 og ikke 2018. Kølhagan (budsjett 8.7 mill kroner) blir ferdigstilt innen 01.06.19 og 
Klokkarstu (budsjett 1.2 mill kroner) er ferdigstilt og blir utleid fra 01.05.19 til Kjerringa me' Straumen på 
langtidskontrakt. Også nytt areal på Lensmyra (1.4 mill kroner) ble avsluttet i februar 2019 og blir derfor 
ikke belastet 2018. Totalt utgjør disse forskyvninger i tid ca. 25 mill kroner. hvor mye av dette 
belastes 2019-regnskapet, og dermed er rebudsjettert. 

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

6.1 Redegjørelse likestilling 

  Lederstilling Lederstilling Lederstilling Lederstilling Lederstilling 

Andel 
ansatte  

2014 2015 2016 2017 2018 

Kvinner 47,8 % 65 % 63 % 70 % 67 % 

Menn 55,2 % 35 % 37 % 30 % 33 % 

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.  Nye etiske retningslinjer ble vedtatt i 2018. I denne sammenheng har 
retningslinjene blitt presentert i diverse ledersamlinger. Ved gjennomgang av de etiske retningslinjene 
har man vært opptatt av etisk refleksjon, blant annet med hjelp av praktiske eksempler. 

I 2018 ble det også vedtatt nye retningslinjer for ytringsfrihet, lojalitet og varsling. Disse retningslinjene 
ble også gjennomgått i diverse ledersamlinger, samt med politisk ledelse. 

Retningslinjene er gjort lett tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem EQS.  

6.3 Nærvær 

Vår målsetting for 2018 var en nærværsprosent på 93 %. Nærværstallet for 2018 er på 92,9%. I 2017 
hadde vi et nærvær på 90,7 %. I 2016 var nærværet på 91,4 %, 2015 er 90,5 %, 2014 er 90.9 %.   

Det samlede sykefraværet i 2018 er dermed i tråd med vår målsetting. Dette er et resultat av målrettet 
arbeid med både nærvær og fravær, blant annet i hjemmetjenesten som kan vise til en markant 
reduksjon av sykefraværet. 
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I 2018 ble det også formulert et mandat for et større sykefraværsprosjekt. i denne sammenheng 
forsøkte man å rekruttere en prosjektleder. Dessverre lyktes man ikke med dette, men i 2019 har man 
på nytt satt i gang en rekrutteringsprosess som ser ut til å resultere i en ansettelse. I tillegg har 
kommunen søkt KS om OU-midler for et større lederutviklingsprogram som man forventer å komme i 
gang med i løpet av 2019. Dette programmet er også et viktig ledd i kommunens overordnete strategi 
rettet mot å forbedre nærvær/sykefravær.  

  

  

Figur 6.1 Nærvær Inderøy kommune Tabell – kilde Agresso  
  

Finansrapport pr 31.12 
 
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 årsrapport.  

Forvaltningen av kommunens likvide midler 

Kommunens omløpsmidler består av kasse og bankinnskudd, kortsiktige fordringer og 
premieavvik.  Kommunens likviditet skal plasseres innenfor konsernkonto/øvrig løpende oppsigelig 
bankinnskudd. Målet er å oppnå tilfredsstillende avkastning med lav risiko.  

Ved utgangen av 2018 utgjør kommunens bankinnskudd 154 mill. kroner (137) innestående i bank. Av 
dette er 104 mill. kroner innestående på ordinær driftskontor i Sparebank 1 SMN som er kommunens 
hovedbankforbindelse, utgjør 67 % av samlet bankinnskudd. Kommunen har videre 29 mill kroner 
innestående på konto med særskilte vilkår i Sparebank 1 SMN.   
 
Øvrig bankinnskudd kr 28,9 mill kroner er likviditetsplasseringer i Grong Sparebank på 0,6 mill. kroner og 
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samt bundne midler i egne konti i Sparebank 1 SMN 28,3 mill knyttet til næringsfond, startlån, 
testament/arv, skattetrekk mm. 
Kommunen har ikke kassakreditt. 

Likviditet/Arbeidskapitalen  

Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 

Likvide midler 31.12 

Kommunens samlet bankinnskudd 154 mill kroner består av midler avsatt bundne fond (25 mill kroner), 
disposisjonsfond (33 mill kroner), ubundet investeringsfond (3 mill kroner) og ubrukte lånemidler (52 
mill kroner). Kommunens ledig likviditet etter å ha tatt hensyn til forannevnte utgjør 41 mill. kroner. 

Arbeidskapital 31.12 

Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og er også et uttrykk for 
kommunens likviditet.  I omløpsmidler inngår betalt, men ikke utgiftsført premieavvik til pensjon.  
Premieavviket er tatt ut av beregningen for å kunne gi et bedre uttrykk for likviditeten. 
Dette skyldes at premieavviket regnskapsføres som en fordring. Fordringen er imidlertid ikke reell, men 
forskriftsbestemt regnskapsteknisk løsning. Akkumulert netto premieavvik utgjør 31,7 mill. kroner.  Det 
gjøres oppmerksom på at premieavviket er inkludert i informasjon i note 1 til årsregnskap om 
endringene i arbeidskapitalen  
 
Kommunens arbeidskapital inklusiv ubrukte lånemidler gir et bilde av kommunens underliggende 
kortsiktige likvide situasjon. Arbeidskapitalen ink. ubrukte lån utgjør 90,5 mill. kroner pr 31.12. 
Reduksjon i arbeidskapitalen på 19,1 mill kroner skyldes i hovedsak bruk av lån til investeringer. 
Arbeidskapitalen er i perioden 2015- 2018 noe svekket. Ved utgangen av 2018 14,8 % av brutto 
driftsinntekter.   

Likviditeten kan betegnes som akseptabel på kort sikt, men sårbar.  Kommunen må påregne ytterligere 
likviditetspress framover dersom vi ikke makter å øke driftsmargin og avsetninger til disposisjonsfond. 

Rådmannen vurderer forvaltningen av aktiva er innenfor rammen av den risiko som finansreglementet 
tillater. 

Forvaltning av kommunens låneportefølje  

Kommunens passiva består av langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser.  
Kommunens lånegjeld er redusert med 20 mill. kroner i løpet av 2018 og utgjør ved utgangen av året 
663 mill. kroner. 
Netto lånegjeld er langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån og ubrukte 
lånemidler og er gjeld knyttet til de gjennomførte investeringer. Netto lånegjeld har omlag på samme 
nivå som i 2017, og utgjør ved utgangen av året, 596 mill. kroner.  

Et sentralt nøkkeltall  - Gjeldsgrad -  er netto lånegjeld målt i forhold til brutto driftsinntekter. Dette kan 
også benyttes i sammenligning med andre kommuner. Kommunens langsiktige mål for gjeldsgrad er å 
redusere gjeldsgraden mot et nivå med sammenlignbare kommuner (Kostragruppe 11). 
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Som det framgår av figuren over er kommunens gjeldsgrad pr 31.12.2018 97,5%. Det har i perioden 
2015 til 2018 vært en reduksjon i gjeldsgrad fra 103 % til 97,5 %. Dette skyldes at framdriften på 
investeringene ikke har vært som budsjettert. 
Inderøy kommune har ved utgangen av året ubrukte lånemidler til investeringer 41,1 mill kroner. 
Ubrukte lånemidler inngår ikke i nøkkeltallet gjeldsgrad, og gjeldsgraden ville dermed vært høyere om vi 
inkluderer disse. På grunn av fremdrift har ikke vært behov for å ta opp lån i 2017 og 2018.  
 
Inderøy kommune har fortsatt høyere gjeldsgrad enn Kostragruppe 11 som har en gjeldsgraden er 91,9 
%. I Kostragruppe 11 har gjeldsgraden økt fra 85% til 91,9% i perioden 2015-2018. Det er derfor mindre 
forskjell mellom gjeldsgraden i 2018 enn det var i 2015.  
Vi ligger fortsatt over gjeldsnivået i kommunene Trøndelag som er 94,5%, og landet uten Oslo på 86,6 %.  

Netto lånegjeld pr innbygger - inflasjonsjustert - har økt med 1 430 kroner fra 2015 og utgjør ved 
utgangen av året 87 623 kroner. 

Kommunens ubrukte lånemidler til investeringer er fortsatt betydelig - 41,1 mill kroner. Ubrukte 
lånemidler vil bli benyttet til å finansiere vedtatte, pågående prosjekter i kommende år.  
Kommunens lånegjeld er betydelig og forventes å øke vesentlig i årene framover. Dette vil få 
konsekvenser for driftsbudsjettene i form av økte avdrag på lån, samt renterisiko. Rentenivået er lavt og 
forventes å stige. Rådmannen er bekymret for den forventete utvikling i gjeldsgraden. 

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.   

Sammensetning og verdi av lån.  

Som det framgår av figuren under er kommunens lån i hovedsak tatt opp i Kommunalbanken. Dette er 
på samme nivå som de siste årene, da det ikke er tatt opp nye lån til investeringer i 2017 og 
2018.  Andelen av lån i Husbanken øker da det er tatt opp lån til videreutlån/startlån (4 mill. kroner.) 
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Kommunen har to lån med fastrente i Kommunalbanken. Dette er lån fra 2012 med rente 2,13 % som 
utløper i 2021, og lån fra 2016 med 10 års fastrente til 2,19 %. Øvrige lån i Kommunalbanken er knyttet 
til 3 måneders Nibor eller flytende rente.  

Inderøy kommunen har ett lån i sertifikatmarkedet.  Sertifikatlån har forfall under ett år, og kommunen 
har refinansiert dette ved forfall i løpet av året, ved tre forfall. Ved utgangen av 2018 er sertifikateier 
DnB med rentebetingelser 1,2,84 %. Sertifikatlånet ble refinansiert i februar 2019 til rente 1,155 %. 

Lånegjeld i Husbanken utgjør ved utgangen av året 33,3 mill kroner der 27,3 mill kroner er knyttet til 
videreutlån (startlån). Kommunen har tatt opp 4 mill kroner i lån i 2018 iht. budsjettvedtaket.  Ubrukte 
lånemidler knyttet til videreutlån utgjør 10,7 mill. kroner. 

Kommunen har pr utgangen av 2018 ikke lån i obligasjonsmarkedet.  

Avdrag på lån 

Driftsregnskapet er belastet med 30,2 mill kroner i ordinære avdrag på lån til investeringer. Dette er i 
henhold til budsjett og 0,2 mill. kroner over minimumskravet etter kommunelovens § 50. Beregning av 
minimumsavdrag er kommentert nærmere i note 11 til årsregnskapet 

Avdragene utgjør 5 % av brutto driftsinntekter. Som følgende viser har belastningen på driften økt ved 
at andel av avdrag øker i forhold til brutto driftsinntekter. Inderøy kommune har høyere 
avdragsbelastning enn sammenlignet med Kostragruppe 11 (3,5 %), kommuner i Trøndelag (3,9 %) og 
landet uten Oslo (3,6 %). 
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Renter på lån og rentesikring. Renterisiko. 

Netto renter inkl. rentesikring utgjør 9,8 mill kroner. Dette er 1,5 mill kroner lavere enn budsjettert. 
Avviket skyldes at faktisk rentenivå er noe lavere enn budsjettert. 

Som figuren under viser utgjør netto renteutgifter 1,6 % av brutto driftsinntekter i 2018. Inderøy 
kommunen har en lavere rentebelastning i driften i 2018 enn 2017. Dette skyldes både lavere rentenivå 
og redusert lånegjeld. Kommunen har imidlertid en høyre rentebelastning enn Kostragruppe 11, 
kommuner i Trøndelag og landet uten Oslo som alle har en andel på 0,8 % 

 

  

Renter på lån og rentesikring. Renterisiko. 

Rentenivået har i løpet av 2018 økt. Norges Bank økte styringsrenten fra 0,5 % til 0,75% medio 
september 2018.  Styringsrenten økte ytterligere til 1 % fra mars 2019.  
Kommunens lån med som ikke er fastrente, er i hovedsak knyttet til 3 måneders Nibor der rentenivået 
har økt i løpet av året fra 0,85 % til 1,24 % i løpet av året. Kommunen betaler i tillegg 0,4-0,6% i 
rentemargin. Flytende rente har hatt en økning fra 1.5 % til 1,95 % i løpet av året. 

Netto renteutgifter utgjør 9,8 mill. kroner som er 1,5 mill. kroner mindre enn budsjettert.  Dette kan i 
hovedsak forklares med at gjennomsnittlig rentenivå utgjør 1,6% som er 0,1%-poeng lavere enn 
budsjettert. Dette skyldes i hovedsak gjennomsnittlig rentenivå for sertifikatlånet som ligger på omlag 
1 % i 2018. 

Rentesikring.  

Iht. finansreglement skal lån med fastrente og annen rentesikring utgjøre minimum 20 % og maksimum 
60 % av samlede låneporteføljen. Iht. finansstrategi for rentesikring er målet å redusere sårbarhet og 
usikkerhet ved økt rentenivå, samt skape forutsigbarhet i rentekostnadene. Med dagens lånegjeld legger 
strateginotat for rentesikring til grunn at nivået bør ligge opp mot 40 %. 

Rentesikringen ved utgangen av 2018 består av fastrentelån og rentesikringsavtaler. Kommunen har lån 
til fast rente på 121 mill kroner. Totalt er 30 % av lånemassen er sikret  

Kommunen har to lån med fastrente. Lån tatt opp i 2013 til 2,13 % og lån tatt opp i 2016 til rente 2,19 %. 
Fastrenteavtalene utløper hhv 2026 og 2021. Kostnadene knyttet til fastrentelånene i forhold til flytende 
rente er ikke beregnet. 
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Rentesikringsavtaler omfatter sikring av 75 mill. kroner av kommunens lån. Dette er et 
supplement/alternativ til fastrenteavtaler.  Kommunen har tre rentesikringsavtaler der kommunen 
betaler differansen mellom gjennomsnittlig rentesats 3,23 %, og løpende rente.  Avtalene utløper i 
perioden 2019 til 2022. Alle rentebytteavtaler er inngått gjennom vår hovedbankforbindelse.  Netto 
rentekostnader til rentebytteavtalene utgjør netto kr 1.6 mill. kroner.  Det er ikke inngått nye avtaler om 
rentesikring i 2018. 

Som omtalt over er deler av kommunens lån er rentesikret gjennom fastrentelån og rentebytteavtaler. I 
tillegg belastes selvkostområdene med kalkulatoriske kostnader, kommunen mottar rentekompensasjon 
fra Husbanken, samt at renter på utlån av startlån. Resterende gjeld defineres som renteeksponert 
gjeld. 

Som illustrert i etterfølgende tabell er renteeksponert gjeld noe redusert i løpet av 2018. 
Renteeksponert gjeld utgjør omlag 38% pr 31.12, som vil si at 62% av langsiktig gjeld er rentesikret eller 
mottar rentekompensasjon fra selvkost, Husbanken eller startlån. 

Renteeksponert gjeld (tall i mill kroner) 2017 2018 endring 

Samlet langsiktig gjeld 683 663 -20 

Lån med fastrente -123 -121 2 

Rentebytteavtaler -75 -75 0 

Langsiktig gjeld uten rentesikring 485 467 -18 

Selvkost vann og avløp, grunnlag kompensasjon -116 -129 -13 

Rentekompensasjon fra Husbanken, grunnlag -53,3 -59,3 -6 

Husbanken startlån (videreutlån) -28 -27,2 0,8 

Sum lån knyttet rentekompensasjoner -197,3 -215,5   

Renteeksponert gjeld 287,7 251,5 -18 

Netto gjeld med renterisiko i % 42,12 % 37,93 % -4,19 % 

Rentesikring er etter rådmannen syn, innenfor vedtatt finansstrategi og har en akseptabel renterisiko. 

Rådmannen anser at forvalting av passiva er gjennomført i samsvar med kravene i finansreglementets 
retningslinjer. Forventet økning i lånegjeld som følge av helse- og oppvekstutredning forventes å kreve 
nye tiltak og vurderinger. Rådmannen vil derfor i løpet av 1 halvår 2019 foreta nye vurderinger av 
rentesikring. 

 Internkontroll 
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 2018 er enhetens virksomhetsplaner vedlagt. Virksomhetsplanene skal bl.a. bidra til å 
synliggjøre tiltak som iverksettes og måloppnåelse. I årsrapporten beskrives årets resultater og 
måloppnåelse. 

Den overordnede administrative internkontroll ivaretas gjennom månedlige ledermøter og halvårlige 
utvidede ledermøter med lederteamene, innenfor rammen av to-nivåmodellen. Det rapporteres formelt 
månedlig til rådmannen på økonomi, resultat og forhold for øvrig. Overordnet statusrapportering til 
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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 2018 har det vært 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. Det viser seg at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder registrering av avvik. I 
det videre er det dermed viktig å følge dette opp. 

I 2018 har vi likevel hatt mye fokus på å ta i bruk vårt internkontrollsystem EQS og mange enheter har 
lagt sine prosedyrer i ett felles elektroniske internkontrollsystem. Det gjenstår likevel fortsatt en del 
arbeid før vi har fått god nok effekt av dette, og dette arbeidet fortsetter for fullt inn i 2019.  

Utvikling i de økonomiske rammebetingelser 
 
Inderøy kommune er inne i en periode med store økonomiske utfordringer og store 
omstillingsprosesser. Det viser seg at det fortsatt er utfordrende å nå våre økonomiske målsettinger. 

Likevel viser det årsregnskapet et netto driftsresultat på vel 10 mill. kroner. Dette resultatet vurderes 
som tilfredsstillende. Det må imidlertid nevnes at årsaken til dette resultatet ligger i all hovedsak i blant 
annet økte skatteinntekter og lavere pensjonsutgifter. Dette er forhold som man ikke kan ta høyde for i 
budsjett 2019 og dermed vil det fortsatt være nødvendig med å redusere driftsnivået i det videre. 

Dette vil si at det fortsatt vil være nødvendig med større strukturelle grep. Her refereres det i all 
hovedsak til strukturendringer innenfor oppvekstsektoren og videreføring av omstillingsprosessen 
innenfor helse og omsorg. 

Når det gjelder framtidige investeringer vil man til enhver tid måtte ta en vurdering hvor vidt 
investeringene kan legge til rette for lavere drifUtfordringetsutgifter. 

I det videre vil man også måtte ha mye fokus på arbeidet med sykefraværet. Fra 2019 og utover vil man 
ha ekstra mye fokus på dette, blant annet gjennom ansettelse av en ny personal- og utviklingsrådgiver, 
som skal styrke vår personaltjenesten. Inderøy kommune har også fått tildelt OU midler fra KS og i 
denne sammenheng vil man sette i gang med et større lederutviklingsprogram som skal gå over i hvert 
fall to år. 

Et sentralt grep for å holde kostnadsnivå er etablering av Innherred Innkjøp. I 2019 vil dette regionale 
samarbeidet bli utviklet videre. Det samme gjelder for det regionale samarbeid knyttet til digitalisering 
av kommunale tjenester i regi av IKT Inn-Trøndelag. Det er en forventning om at dette samarbeidet vil gi 
en gevinstrealisering på sikt.  

Eiendomsskatt 

For eiendomsskatteåret 2019 vil kommunen for første gang merke konsekvensen av endringen i 
eiendomsskatteloven som er knyttet til produksjonsutstyr. Produksjonsutstyret på de tidligere verk og 
bruk skal ikke lenger utgjøre en del av eiendomsskattegrunnlaget men skilles ut som et særskilt 
skattegrunnlag. Det særskilte skattegrunnlaget skal så reduseres med 1/7 hvert år, første gang i 2019. 
Mindreinntekten er planlagt dekket med en kompensasjon fra staten, men det er uklart om det er avsatt 
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tilstrekkelig med midler i statsbudsjettet til å dekke hele tapet for alle kommunene som har vedtatt 
utskriving av eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget. 

Eiendomsskatteloven er under stadig endring og når den varslede innføringen av obligatorisk 
reduksjonsprosent på eiendomsskattegrunnlaget vil det medføre en ytterligere begrensning i 
kommunens mulighet til å skrive ut eiendomsskatt. Ordning skal gjelde fra 2020 med en reduksjon på 30 
% i skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer. For Inderøy kommune vil dette medføre en 
nedgang i skattegrunnlag fra 6,434 mill. til 4,504 mill. for disse eiendommene. For å opprettholde 
inntektsnivået må skattesatsen settes opp til 2,86 promille. 

I tillegg til dette er det signalisert at promillesatsen som allerede er redusert fra 7 promille til 5 promille 
skal videre ned til 4 promille. Dette vil få konsekvenser for årene fremover hvor det ikke vil bli mulig å 
øke inntektene fra eiendomsskatten ytterligere. 

 


