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Kommunestyrets vedtak 10.12.14 jf. sak 60/14 

1. Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2015 med økonomiplan og handlingsplaner 2015 - 2018, 

vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon 

budsjettdokumentet av 11.11.2014 kapittel 6 og med endringer vedtatt i formannskapet 26.11.2014: 

 Fellesområder 

 Politisk virksomhet 

 Fellesadministrasjon, plan og næring 

 Oppvekst. Skoler og barnehager 

 Helse, omsorg og sosial 

 Kultur og fritid 

 Eiendom og kommunalteknikk tjenester 

 Vann og avløp 

2. Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2015 med økonomiplan og handlingsplaner 2015 -

2018 vedtas med bindende virkning for prosjektområder i henhold til spesifikasjon av 

budsjettdokumentet av 11.11.2014 vedlegg 2 med endringer vedtatt i formannskapet 26.11.2014: 

 Administrasjon 

 Oppvekst og kultur 

 Helse og omsorg 

 Eiendom 

 Utbygging/boligtomter 

 Inderøy 2020 stedsutvikling 

 Vei 

 Vann 

 Avløp 

 Annet 

 Egenkapitalinnskudd 

 Formidlingslån 

3. Det tas opp nødvendige lån til investeringer med kr. 129 224 000. 

4. Ramme for startlån for 2015 settes til 4 mill. kroner som finansieres med tilsvarende 

låneopptak.  

5. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt fastsettes høyeste 

tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt 

for inntektsåret 2015. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. 

6. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det for budsjettåret 2015 skrives ut eiendomsskatt for 

verker og bruk i hele kommunen. Eiendomskattesatsen settes til 7 promille jf. eiendomsskatteloven § 

11. Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2016. 

7. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51 gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti 

for lån i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV § 21 innenfor en samlet ramme på 

kr. 30000,-. Eventuelle garantier som innfris utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 
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8. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for 

år 2015 slik det fremgår av vedlegg 5 «Gebyrer og betalingssatser» 

9. Formannskapet og hovedutvalg kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, 

innenfor sine ansvarsområder så lenge dette ikke endrer rammen på sektornivå, slik som spesifisert i 

vedtakets pkt. 1. 

10. Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i 

tekniske forhold, interne oppgaveendringer eller endringer som for øvrig er kurante og uten 

prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør. 

11. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt 

innenfor vedtatt ramme for investeringsbudsjettet på sektornivå, jfr pkt 2, og er i samsvar med 

kommunestyrets mål for prosjektet. 

12. Av disposisjonsfond disponeres 6,075 mill. kroner: 

 Kr 500 000 av fond til tjeneste og kompetanseutvikling 

 Kr 2 200 000 til flytting av arkiv for gml. Inderøy og Mosvik kommuner 

 Kr 300 000 til utsmykking Inderøy Rådhus 

 Kr 1 000 000 til vedlikehold av kommunale bygg 

 Kr 2 075 000 til Inderøy 2020, jfr. spesifisert budsjettforslag. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. 

13. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 

forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende prioriteres særskilt for 

sluttbehandling i kommunestyret senest juni 2015: 

 Økonomi og kvalitetsutredningen. Det legges samtidig fram forslag til overordnet 

kvalitetsplan og overordnet målekart 

 Vedlikeholdsplan bygg 

 Miljøplan 

 Oppvekstplan 

 Revisjon av strategisk næringsplan 

14. Tilskudd til PPT reduseres med kr. 130.000,-. 

15. Bistand og omsorg. Ressurskrevende tjenester. Inntektsanslaget økes med kr. 350.000,- 

16. Kultur – tilskudd til Inderøysommer/videregående skole – reduseres med kr. 30.000,-. 

17. Barneskolene styrkes med 1,5 mill. kroner i 2015 og kr. 750.000,- i 2016 med likt prosentvis tillegg 

i forhold til rådmannens forslag. 

18. Landbrukstjenesten styrkes med kr. 300.000,- tilsvarende ca 0,5 stilling. 

19. Bistand og omsorg – tilskudd aktivisering – økes med kr. 200.000,-. 
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20. Tilskudd Dans i Nord-Trøndelag økes med kr. 100.000,-. 

21. Rammen for tilskudd til større arrangement økes med kr. 75.000,-  -  fra kr. 465.000,- til kr  

540. 000,-. Fordeling av rammen foretas av hovedutvalg Folk i første møte i 2015. 

22. Veginvesteringer videreføres i 2017 og 2018 med 4 mill. kroner. Det forutsettes at økte rente og 

avdragsutgifter dekkes inn ved reduksjon i vedlikehold vei. 

23. Det forventes at arbeidet med å avklare salg/sanering av kommunale bygg og eiendomsmasse 

forseres. Dette sees i sammenheng med forslaget om økte investeringer på veg. 

24. Rådmannen bes om å fremme forslag til hvilke veger som eventuelt skal privatiseres i 

forbindelse med økonomi- og kvalitetsutredningen til våren. 

25. Tilskuddet til Røra Samfunnshus for 2015 økes med kr. 50000,-. Tilskuddet harmoniseres med 

tilskudd til øvrige samfunnshus i årene deretter. 

26. Antall lære- og lærekandidatplasser i Inderøy kommune økes – særlig innenfor helse- og 

oppvekstområdet. Dette må sees i sammenheng med samfunnsansvar, rekruttering og 

verdiskaping. 

27. I den grad budsjettet innebærer omstillinger, skal hensynet til arbeidsmiljøet tillegges stor vekt 

ved gjennomføringen. 

28. Netto merutgifter/mindreinntekter dekkes inn gjennom reduserte avdragsbetalinger for 2015 og 

2016. For 2017 og 2018 dekkes merutgifter/mindreinntekter inn gjennom en reduksjon i 

skolerammen 1 mill. kroner, 0,5 mill. kroner i driftsrammen for kommunalteknikk og 0,5 mill. kroner 

innenfor helse og omsorg. Restbeløpet dekkes inn ved reduksjon i fondsavsetninger for 2017 og 

2018.  

 

29. Bevilgningene til Inderøy Ungdomsskole økes med kr. 300.000,- for 2015, 

 

30. Kommunestyret ber om en gjennomgang av kommunens tjenestebiler med sikte på utskifting til 

mer miljøvennlige alternativer som hybridbil og elbil. 
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Vedtatte budsjett - Hovedoversikt drift 

 

Hovedoversikt budsjett 2015 
Tall i 1000 kroner

Opprinnelig 

budsjett

 2014

Revidert 

budsjett 

2014

Vedtatt 

budsjett 

2015 2016 2017 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -126 962 -126 962 -135 002 -135 002 -135 002 -135 002

Ordinært rammetilskudd og inntektsutjevn. -243 433 -243 433 -222 371 -218 903 -218 903 -218 903

Skatt på eiendom -2 464 -2 464 -2 464 -2 464 -2 464 -2 464

Andre direkte eller indirekte skatter (del av skatteinnt) -800 -800 -800 -800 -800 -800

Andre generelle statstilskudd -2 796 -2 796 -2 749 -2 684 -2 619 -2 554

Sum frie disponible inntekter -376 455 -376 455 -363 386 -359 853 -359 788 -359 723

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -4 620 -4 620 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15 843 15 843 17 500 18 200 20 620 20 740

Avdrag på lån 17 000 17 000 17 105 19 995 22 720 22 440

Netto finansinntekter/-utgifter 28 223 28 223 31 605 35 195 40 340 40 180

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger/bruk av tidl. Års avsetning 17 539 23 962 4 146 1 271 719 1 543

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 -2 138 0

Bruk av ubundne avsetninger -900 -6 075 -3 000 -2 916 -2 000

Netto avsetninger 17 539 20 924 -1 929 -1 729 -2 197 -457

FORDELING jf linje i 1A

Til fordeling drift -330 513 -327 308 -333 710 -326 387 -321 645 -320 000

FELLESUTGIFTER

Fellesområde inntekter -1 173 -1 173 -1 236 -1 236 -1 236 -1 236

Fellesområdet diverse (pensjon, tap fordr) 210 2 610 4 075 4 075 5 075 5 075

Avskrivninger - overføringer fra VAR -4 064 -4 064 -4 618 -4 618 -4 618 -4 618

Fellesområde til leggsbevilgninger 7 940 2 067 4 600 4 600 4 600 4 600

SUM felles 2 913 -560 2 821 2 821 3 821 3 821

TIL VIRKSOMHETSOMRÅDENE -327 600 -327 868 -330 889 -323 566 -317 824 -316 179

VIRKSOMHETSOMRÅDER

Politisk virksomhet 3 419 3 445 3 500 3 343 3 400 3 343

Fellesadm, plan og næring 24 800 24 898 28 990 25 450 25 566 25 450

Oppvekst 118 960 119 752 121 080 118 501 114 629 114 021

Helse, omsorg og sosial 134 836 133 704 129 617 129 767 129 267 129 267

Kultur 15 885 15 925 15 185 14 950 13 950 13 950

Kommunalteknikk 29 700 29 865 30 400 32 400 31 460 30 420

Vann 0 0 42 -845 -448 -272

Avløp 0 0 0 0 0 0

Diverse Fond 0 0 2 075 0 0 0

Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn 0 0 0 0 0 0

SUM ansvarsområder 327 600 327 868 330 889 323 566 317 824 316 179

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat 17 539 20 924 -1 929 -1 729 -2 197 -457

Budsjett og økonomiplan 2015-2018
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Vedtatt budsjett - Hovedoversikt investering 

 

tall i 1000

Opprinnelig 

budsjett

 2014

Vedtatt 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018

Investeringer i anleggsmidler 82 110 185 805 99 020 27 900 21 350

Utlån 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Årets finansieringsbehov 86 110 189 805 103 020 31 900 25 350

Finansiert slik:

Bruk av lån -59 563 -133 224 -72 526 -24 388 -16 332

Salg av anleggsmidler -4 400 -3 200 -1 500 -3 500 -5 500

Tilskudd 0 -22 600 -10 500 0 0

Mottatte avdrag og refusjoner -19 907 -29 581 -17 294 -2 812 -2 318

Sum ekstern finansiering -83 870 -188 605 -101 820 -30 700 -24 150

Bruk av disposisjonfond -2 240 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

Bruk av bundet fond

Sum finansiering -86 110 -189 805 -103 020 -31 900 -25 350

Fordeling på sektor:

Administrasjon m.v. 1 950 2 260 1 700 1 700 1 700

Oppvekst og kultur 27 750 126 900 48 300 4 800 2 500

Helse og omsorg 13 450 19 620 22 920 3 050 0

Eiendom - opprustn generelt 2 200 4 030 2 900 2 000 2 000

Utbygging/boligtomter 4 530 8 170 3 800 2 000 1 900

Inderøy 2020 - stedsutvikling 3 000 3 380 1 000 1 000 1 000

Vei 6 690 6 345 8 200 5 610 5 450

Vann - sum investering 4 500 5 600 3 850 3 170 3 500

Avløp 4 250 6 500 4 550 2 770 1 500

Annet 2 000 1 800 600 600 600

Egenkapitalinnskudd KLP 1 200 1 200 1 200 1 200

Formidlingslån/startlån 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Avsluttet prosjekter 2014 12 190

Sum prosjekter 86 110 189 805 103 020 31 900 25 350

Hovedoversikt - INVESTERINGSBUDSJETT 2015 - 2018
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Vedtatt gebyrregulativet 
 

BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

   

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE  

Fra 01.01.15 

  

fra 

01.01 

2014 

fra 
01.01 
2015 

fra 
01.05. 
2015 

1. Oppholdstid i hele dager - kan sees over en 2-ukers periode       
  100 % pr. mnd. 2405 2480 2580 

  90 % pr. mnd. 2165 2230 2420 
  80 % pr. mnd. 1925 1985 2165 

  70 % pr. mnd. 1685 1735 1905 

  60 % pr. mnd. 1445 1490 1650 

  50 % pr. mnd. 1205 1240 1390 

  40 % pr. mnd. 965 995 1130 

  

  

     
2. Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. barn og       
  50 % for øvrige barn, jfr. sentrale forskrifter.      
  

  

     
3. Kjøp av enkeltdager pr. dag 190 195 195 
  

  

     
4. Kostpenger 5 dager pr. uke. pr. mnd. 200 210 210 
  

  

     
5. Åpen barnehage gratis gratis gratis 
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 BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

Fra 01.08.15    

fra 01.08. fra 01.08. 

2014 2015 

1. Inntil 12 timer pr. uke pr. mnd. 1400 1450 

  13 timer eller mer pr. uke pr. mnd. 2080 2150 

  

  

  

2. Ekstra oppholdstid, begrenset til 10 dager pr. år pr. barn pr. time 42 50 

  

 

pr. dag 320 340 

3.  Rabattordning    

 

1. Når familier har barn i både barnehager og sfo, gis følgende rabatter i sfo-tilbudet: 

Ett barn i barnehage: 

 10 % rabatt for første barn i sfo 

 35 % rabatt for øvrige søsken 

To eller flere barn i barnehage:   

 35 % rabatt for søsken i sfo 

 

2. Når familier har barn bare i sfo, gis følgende rabatt i sfo-tilbudet: 

 10 % for barn nummer 2 

 35 % for øvrige søsken 

 

 

For begge ordningene gjelder:   

Forfaller til betaling den 20. i hver mnd.  

Unntatt fra mva, jf. merverdiavgiftsloven § 3-4 
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ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN     

Fra 01.08.15 

  

 

Fra 01.08. 

2014 

Fra 01.08. 

2015 

1. Instrumental/vokal pr. år 2850 2900 

  Dans pr. år 2850 2900 

  Drama pr. år 2850 2900 

  Kunstverksted pr. år 2850 2900 

  Samspill/orkester pr. år 750 760 

  Kammermusikk pr. år 750 760 

  Barnekor pr. år 2850 2900 

  Instrumentleie pr. år 320 320 

  Materialavgift   pr. disiplin 50 50 

2. Det gis rabatt og søskenmoderasjon i forhold til antall disipliner pr. familie for disipliner 

der elevplassen koster kr 2950 i året som følger:     

  * første disiplin betales fullt ut      

  * andre disiplin gis 10 % rabatt     

  * tredje disiplin gis 20 % rabatt     

  * fjerde og flere disipliner gis 50 % rabatt     

  

  

    

  Forfaller til betaling i 2 terminer, 15. mars og 15. oktober      

  

  

    

  Unntatt mva i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-5     

          

 

BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK     

      2014 2015 

  

Biblioteket sender ut tre purringer før erstatning.  

Satsene for purring    30 30 

  1. gangs purring til barn/ungdom under 17 år er gratis.    

    

 

   

  

Hvis lånet etter 3. gangs varsel ikke er innlevert, må låntaker erstatte materialet. 

Tapt materiale må erstattes etter gjeldende pris på materialet.    

    

 

   

  Utskrift fra PC pr. ark  4 4 

    

 

    

  

Når det gjelder kopiering er det kommunens til en hver tid vedtatte satser som 

gjelder.     

    

 

    

  Det er ikke mva på disse gebyr.     
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VANN- OG AVLØPSGEBYR     

Med virkning fra 01.01.15 utskrives års- og tilknytningsgebyr for vann og avløp etter følgende satser: 

  
   

Vann 
2014 

Vann 
2015 

Avløp 
2014 

Avløp 
2015 

1.0 TILKNYTNINGSGEBYR          
  Tilknytningsgebyr ved tilbygg:  

Det betales ikke tilknytningsgebyr hvor utvidelse er mindre 
en 50 m² 
Tilknytningsgebyr makssats  6000 6000 9000 9000 

1.1 Bolighus/hytter/annen bebyggelse          
1.1.1 Bruksareal t.o.m. 75 m² kr 3200 3200 7770 7770 
1.1.2 Bruksareal fra 75 m² - 150 m² Kr 5300 5300 9000 9000 
1.1.3 

Tillegg for bruksareal over 150 m² 
kr pr. 

m² 10 10   
1.1.4 

Utvidelse større enn 50 m² 
kr pr. 

m² 10 10 15 15 
1.1.5 

For uisolerte kaldlager og lignende 
kr pr. 

m² 3 3 3 3 
1.1.6 Avløp fra melkerom i landbruket      

 
 

a) med besetning til og med 20 kyr      7770 7770 
b)  med besetning flere enn 20 kyr      9000 9000 
  

 
     

 
 

2.0 ÅRSGEBYR          
  Det betales årsgebyr med en fast del (abonnementsdel) i 

tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del 
beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er 
montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.          

2.1 Abonnementsdel, fast kronebeløp pr. eiendom kr 785 935 535 542 
2.2 Mengdeavhengig del stipulert forbruk  

 
 

 
 

 Der det ikke er montert vannmåler stipuleres forbruket 
etter følgende regler:  

 
 

 
 

2.2.1 Hytter/fritidseiendommer - 100 m³ kr 940 1123 1560 1575,60 
2.2.2 Bolighus og annen bebyggelse inntil 75 m² bruksareal - 200 

m³  kr 1880 2247,00 3120 3151,00 
 2.2.
3 

Bolighus og annen bebyggelse fra 75 m² - t.o.m. 150 m² - 
240 m³ kr 2256 2696,00 3744,00 3781,50 

2.2.4 Bolighus og annen bebyggelse - tillegg for bruksareal over 
150 m² - 1,5 m³/m² 

kr pr. 
m² 14,10 16,85 23,40 23,64 

2.2.5 For avløp fra melkerom hvor avløpsmengden ikke 
fastsettes lik målt vannmengde inn – stipuleres følgende 
avløpsmengder:          

a) med besetning til og med 20 dyr     180m³  180m³ 
b) med besetning over 20 dyr     200m³  200m³ 
  

 
         

2.3 Mengdeavhengig del målt forbruk          
  Eiendommer som har montert vannmåler betaler 

mengdeavhengig del iht. følgende satser 
kr pr. 

m³ 9,40 11,23 15,60 15,76 

  Alle areal beregnes som bruksareal (BRA).  
Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte satser 
Tilknytningsgebyr skal betales før tilknytning skjer.  
Årsgebyr forfaller til betaling i tre terminer, 15. mars, 15. juni og 15. september.  
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GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG    

Gjeldende fra 01.01.2015 

  2014 2015 

Feiing, gjennomføres hvert år, årlig gebyr:    

Hovedpipe     kr 275,20 275,20 

Ekstra pipeløp   kr 137,60 137,60 

Delt pipeløp kr 137,60 137,60 

    

Feiing, gjennomføres hvert 2.år, årlig gebyr:    

Hovedpipe     kr 137,60 137,60 

Ekstra pipeløp   kr 68,80 68,80 

Delt pipeløp kr 68,80 68,80 

    

Feiing, gjennomføres hvert 4.år, årlig gebyr:    

Hovedpipe     kr 68,80 68,80 

Ekstra pipeløp   kr 34,40 34,40 

Delt pipeløp kr 34,40 34,40 

    

Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4.år, årlig 

gebyr:    

Hovedpipe kr 204,00 204,00 

Ekstra pipeløp  kr 102,00 102,00 

Delt pipeløp kr 204,00 204,00 

    

Feiing utover rutinemessig feiing     

Feiing av hovedpipe kr 275,20 275,20 

Feiing av ekstra pipeløp kr 137,60 137,60 

Feiing av delt pipeløp kr 137,60 137,60 

    

Tjenester utover ordinære oppgaver    

Fresing av beksot, medgått tid kr/time 550,00 550,00 

Feiing av fyringsanlegg, osv., medgått tid, min. 2t kr/time 550,00 550,00 

Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av 

ordinært feiegebyr 

Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av 

fyringsanlegg  

Gratis, dekkes av 

ordinært feiegebyr 
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AVFALLSGEBYR       

i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, § 34 

Gjeldende fra 01.01.2015   2014 2015 

INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL   

 

 

Avfallsdunker i ordning med kildesortering for de eiendommer som 

omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall, betales årlig  

  

 

 

HYTTERENOVASJON   

 

 

Hytte / fritids renovasjon   940 978 

Spikertelt renovasjon   630 631 

Hytte / fritids eget AB     

ABONNEMENT pr. boenhet     

  70 liter restavfall/Mini rest   1754 1825 

140 liter restavfall/Liten rest   2552 2654 

240 liter restavfall/Medium rest   3189 3317 

360 liter restavfall/Stor rest   4306 4478 

TILLEGG   
  

Ukentlig tømming restavfall/papir   400 400 

14 dager tømming restavfall/papir   200 200 

Henting dunk/10-30 meter   400 400 

Kjøring privat veg   500 500 

Ikke utført kildesortering   500 500 

Bytte/innhenting av dunker/end. ab   350 350 

RABATTER     

Samarbeid 2 - 9 boenheter   150 150 

Samarbeid 10-30 boenheter   300 300 

Samarbeid > 31 boenheter   450 450 

Varmkompostering   150 150 

Alternativ behandling org.   150 150 

Framsetting av dunken på tømmedag   150 150 

ABONNEMENT NEDGRAVDE     

Nedgravde løsninger   3103 3235 

TØMMING AV TANKER 
  

  

Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) 

og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 

pr. år 

  

1438 

 

Tømming tette tanker (bolig og hytte) kr pr. m³  370 
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg 
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og 
tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 

pr. år 

 
1438 

 

Tømming store slamavskillere (over 7 m3) kr pr. m³  580 
Årlig avgift pr. hytte/fritidsbolig tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker tømming 3. hvert år 

 
pr. år  719 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser. 
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BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN 

Gjeldende fra 01.01.2015 

1. Lokal foretaksgodkjenning 2014 2015 

1.1 En faglig leder og en funksjon 2200 2300 

  Tillegg pr. faglig leder  590 600 

  Tillegg pr. funksjon 590 600 

1.2 Fornyet lokal godkjenning uten endringer 720 750 

  

 

   

2. Søknad om tillatelse til tiltak (§ 20-1)   

2.1 Boliger/fritidsboliger   

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh. 8950 10500 

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh. 7700 7500 

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller fler 6900 6000 

  For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign. 4400 4500 

  

  

  

2.2 Andre bygg og tilbygg   

  For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og hovedombygging betales gebyr etter 

bygningens bruksareal 

  

  0-50 m² (trinn 1) pr. m² 4000 4100 

  51-200 m² (trinn 1 pluss) pr. m² 50 50 

  201-400 m² (trinn 2 pluss) pr. m² 50 50 

  mer enn 400 m² (trinn 3 pluss) pr. m² 50 50 

  For enklere typer bygg som skur, arbeidsbrakke, haller av folie og driftsbygninger i 

landbruket (§20-1) betales 25 % av satsene ovenfor, men minimum    

og maksimum   

 

kr 

kr 

 

2000 

18000 

 

3000 

19000 

  Ved to-trinn søknad betales det for rammetillatelse etter pkt. 2.1 eller 2.2. For 

igangsettingssøknad betales det 30 % av gebyr for rammetillatelse. 

  

  

 

  

2.3 Konstruksjoner, anlegg mv.   

  Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, rivningsarbeider, byggtekniske 

installasjoner, større terrenginngrep, parkeringsplasser og veganlegg mv. 

 

kr 

 

6800 

 

7000 

  

  

  

2.4 Andre mindre søknadspliktige tiltak kr 3500 3600 

 For særlig små og enkle tiltak som rehabilitering av pipe og våtrom settes gebyret til  kr 900 900 

  

  

  

2.5 Deling av eiendom     

 - Fradeling hvor tomteinndeling ikke er avklart i reguleringsplan. Pr. tomt kr 4000 4100 

 - Fradeling hvor tomteinndeling er avklart i reguleringsplan eller disp. samt 

fradeling av tilleggsareal, punktfeste ol.  Pr. tomt/areal kr 

 

2000 

 

2000 

  

  

  

3. Søknad om tiltak uten ansvarsrett (§ 20-2)   

 

 

  

 3.1 For driftsbygninger i landbruket (§20-2) betales 25 % av satsene i pkt. 2.2, men 

minimum kr 

 

2000 

 

3000 

 og maksimum kr 8000 9000 

 

 

  



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           15 

 3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg 

 

2000 2000 

 

  

  

3.3 Mindre tiltak på bebygd eiendom kr 3000 3100 

3.4 Særlig små og enkle søknadspliktige tiltak kr 900 900 

  

For søknader om byggetillatelse som ender med avslag betales 50 % av satsene i 

regulativet, men maksimum  kr 5000 

 

5000 

4. Dispensasjoner   

4.1 Dispensasjon uten høring kr 2000 2300 

4.2 Dispensasjon med høring kr 7000 7000 

  

  

  

5. Ulovlig bygging 

  For overtredelser etter pbl § 32-8, behandling av søknader som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som 

oppstartes før søknad/melding er sendt/godkjent, beregnes overtredelsesgebyr etter Byggesakforskriften § 16-1. 

  

 6. Sakkyndig bistand 

  Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon jfr. § 24. Gebyr 

betales tilsvarende medgåtte kostnader. 

  

 7. Spesielle bestemmelser 

  Betaling skjer etter det regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Areal 

beregnes etter bruksareal, jfr. NS 3940. 

For særlig kompliserte saker kan det kreves gebyr etter medgått tid med gjeldende timesats for den eller de personer 

som blir involvert i saksbehandling. 

Når særlige forhold tilsier det kan regulativet fravikes av rådmannen. 

Gebyrene er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan og bygningslovens § 33-1. 

 

Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift. 

 

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN/ -

ENDRINGER (VESENTLIGE OG MINDRE VESENTLIGE)  

Gjeldende fra 01.01.2015 

      2014 2015 

1. For behandling av reguleringsplaner, ved mindre reg.planer, se pkt. 6. kr 17000 17000 

 For behandling av reguleringsplaner, hvor plankart ikke leveres på sosi-format kr 20000 21000 

2. For behandling av søknader som ikke blir godkjent reduseres gebyret med 50 % av beløpet.   

 3. For behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer. kr 5000 5100 

 4. For administrativ behandling av mindre vesentlige endringer. kr 3000 3100 

 5. Behandling av planprogram. kr 5000 5100 

6. Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høgt kan rådmannen fastsette et 

passende gebyr.    

7. I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, f.eks. 

Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving.   

 

 8 Ovennevnte gebyr er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 33-1 

 

  

 

9. Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift.    
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GEBYR ETTER MATRIKKELLOVEN FOR INDERØY KOMMUNE  

Gjeldende fra 01.01.2015 
Matrikkelloven gjelder for måling og registrering av eiendomsgrenser/rettigheter. For enkelte 

oppgaver etter matrikkelloven er betalingssatsene fastsatt i lov eller forskrift, (bl.a. utskrift av 

matrikkelbrev, forskr § 16,4) og kap. 11. Kommunen er med matrikkelloven pålagt utvidet 

undersøkingsplikt. Matrikkelloven legg til grunn at kommunen kan få dekt sine samla utgifter for 

oppgaver etter loven gjennom de gebyrhjemler loven gir. 

Kommunen fullfører rekvisisjoner uten ugrunnet opphold, normalt innen fristen på 16 uker. Ved 

begrunnet opphold, inklusiv lokal vinterforskrift (15.10- 15.04), forskyver fristen seg. Oversittes 

fristen så medfører det 1/3 avkorting av gebyr. Dette er også tatt inn i pkt. 1.12 i gebyrregulativet. 

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskrift § 16): 

  2014 2015 
1 Oppretting av matrikkelenhet   
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn   
 areal fra 0 – 250 m² 6600 6600 

 areal fra 251 – 500 m² 8000 8000 

 areal fra 501 – 1000 m² 9500 10000 

 areal fra 1001 – 1500 m²   

 (ny 2014) areal fra 1001 - 3000m² 12000 12500 

 areal fra 1501 – 2000 m²   

 areal fra 2001 m² – 5000 m² tillegg pr. påbegynt da.   

 (ny 2014) areal fra 3001- tillegg pr. påbegynt daa 1000 1000 

 areal fra 5001 m² – tillegg pr. påbegynt da.   

 (ny 2014) Maks. gebyr pr. eiendom 20000 21000 

 Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt 
og iht. samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra og 
med tomt nr. 3. 

  

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og oppretting av grunneiendom 
på hel teig 

  

 

 Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr 4200 4300 

 Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres som for grunneiendom 
1.1, evt. etter medgått tid ved oppmåling av deler av eiendommen ved fradeling av 
hel teig. 

  

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon   

 Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon   

 Gebyr som for oppretting av grunneiendom 1.1   

1.4 Oppretting av anleggseiendom   

 Gebyr som for oppretting av grunneiendom.   

 volum fra 0 – 2000 m³ 13100 13900 

 volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m
3
 1000 1000 

1.5 Registrering av jordsameie   

 Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, 
minstegebyr  

3400 3500 

1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste   

 Oppmålingsforretning over punktfeste 7400 7600 

 For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr 3700 3800 

 For attestasjon av punktfeste etter gammel lov før 1978 betales det samme som 
punktfeste. 

  



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           17 

  2014 2015 
1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer   
 For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til 

landbruks- allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter 
medgått tid. 

  

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   
 For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning,  

I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr.1.1 - 1.6. 
2200 2200 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering   

 Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar 
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke 
kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 

  

3 Grensejustering   

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 
inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²) 

  

 areal fra 0 – 250 m²   

 areal fra 251 – 500 m²   

 (ny 2014) areal fra 0 – 500 m² 4200 4200 

3.2 Anleggseiendom   

 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens 
volum, maksimalgrensen settes til 1000 m³ 

  

 areal fra 0 – 250 m²   

 areal fra 251 – 500 m²   

 (ny 2014) areal fra 0 – 1000 m² 4200 4200 

4 Arealoverføring   

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

 Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  
Rettigheter, pant mv. skal være avklart og ryddet før gjennomføringen. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- 
og jernbaneformål. Gebyr iht. pkt. 1.1 

  

4.2 Anleggseiendom   

 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en 
annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres 
til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

  

 volum fra 0 – 500 m³ 6600 6800 

 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 1100 1100 

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning 

  

 For inntil 2 punkt 2200 2200 

 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 500 500 

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / 
eller klarlegging av rettigheter 

  

 For inntil 2 punkt 6600 6600 

 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 500 500 

 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid   

7 Privat grenseavtale    

 Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr 2200 2200 

8 Utstedelse av matrikkelbrev   

 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 

 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 
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  2014 2015 
 Satsene blir fastsatt av Statens Kartverk   

9 Timepris   

 For arbeid etter medgått tid så er timesatsen 750 800 

10 Tinglysing / andre kostnader   

 I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt 
dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyr. 

  

 Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante 
opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til 
rekvirent. 
 
 

  

11 Urimelig gebyr   

 Rådmannen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, 
hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader 
kommunen har hatt.  
 

  

12 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven   

 Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre 
oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen 
skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en 
tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. 
forskriftens § 18, 3. ledd. Inderøy kommune definerer vintertiden til å vare fra 15. 
oktober til 15. april.  

  

13 Betalingstidspunkt   

 Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 
Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. 

  

14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken   

 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av 
saken, opprettholdes likevel gebyret. 

  

15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene   

 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. 

  

 

GEBYR LANDBRUK         

gjeldende fra 01.01.2015 

Behandlingsgebyr for saker etter jordloven og konsesjonsloven er regulert gjennom forskrift fra 

landbruks- og matdepartementet (LMD). Ny forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 3. 

ledd er fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011. LMD har vedtatt ny forskrift 

gjeldende fra 1. januar 2013. Det er vedtatt en høyeste sats for behandling av konsesjonssaker 

på inntil kr 5000. For behandling av delingssamtykke er høyeste tillatte sats på inntil kr 2000. 

Det gis rom for at kommunen kan vedta graderinger av de nye satsene.   

    

Gebyrsatser etter jordlov og konsesjonslov 2014 2015 

Fradeling etter jordloven: 1000,- 1030,- 

Konsesjonsbehandling: 4000,- 4120,- 
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EGENANDELER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER MV    

Gjeldene fra 01.01.2015     

   

2014 2015 

1. Definisjoner   

  G= Folketrygdens grunnbeløp = kr 88.370 fra 01.05.14   

  Langtidsopphold er definert som opphold ved institusjon ut over 60 døgn   

  Korttidsopphold er definert som opphold ved institusjon under 60 døgn   

  

Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og 

renteinntekt. 

  

  

  

  

2. Langtidsopphold ved institusjon   

  

Maksimalsatser iht. forskrifter gitt av Sosialdep.: 75 % av inntekt G - 7250 + 85 % av inntekt - G. 

Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen. 

  

  

  

  

3. Øvrige betalingssatser   

  Korttidsopphold i institusjon pr. døgn 142 147 

  Korttidsopphold adm. v/hjemmetjenesten pr. døgn 142 147 

  

  

  

4. Hjemmetjenester   

  

Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget på tjenesten.  

Abonnementsatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt: 

  

  inntil 2 G (inntil kr 176.740) pr. mnd. 180 186 

  2-3 G (kr 176.740- kr 265.110) pr. mnd. 850 876 

  3-4 G (kr 265.110- kr 353.480) pr. mnd. 1250 1288 

  4-5 G (kr 353.480- kr 441.850) pr. mnd. 1750 1803 

  Over 5 G (over kr 441.850) pr. mnd. 2000 2060 

  

  

  

  Samlet vederlag for tjenester skal ikke overstige  kr pr. mnd 180 186 

  

uansett tjenesteomfang, dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag 

er under 2G inkl. trygghetsalarm. 

  

  

 

  

5. Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig   

  Leie for personer med inntekt under 2 G pr. mnd. 165 170 

  Leie for personer med inntekt over 2 G pr. mnd. 185 191 

  Tap av alarmknapp ved tap 1500 1500 

  Tap av nøkkel til bolig ved tap 250 250 

  

  

  

6. Aktivitetstilbud    

  ved Hyggestua pr. dag 110 113 

  Go – Kroken inkl, skyss og måltid pr. dag 170 175 

 Maurtuva pr. dag 170 175 

 Maurtuva PensjonistPensjonat pr.døgn 340 340 

  

  

7. Salg av middagsmat   

  Varm mat til pensjonister (utkjørt) pr. porsj. 76 78 
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2014 2015 

  Varm mat til pensjonister (under 2 G) utkjørt pr. porsj. 48 50 

  Varm mat på kafeen pr. porsj. 80 82 

    

8. Salg av måltider til omsorgsboligene   

  Frokost pr. måltid 25 26 

  Kveldsmat pr. måltid 25 26 

  Middag pr. måltid 70 72 

  Full kost pr. dag 112 115 

  Abonnement alle måltider pr. måned 3450 3450 

  Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris   

  (over 2 G) pr. dag 112 115 

  

  

  

  Frokost (under 2 G) pr. måltid 20 21 

  Kveldsmat (under 2 G) pr. måltid 20 21 

  Middag (under 2 G), utkjørt pr. måltid 48 50 

  Full kost (under 2 G) pr. dag 82 85 

  Abonnement - alle måltider (under 2 G) pr. mnd. 2400 2550 

  Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris   

  (under 2 G) pr. dag 81 85 

  

  

  

9. Korttidsleie for hjelpemidler depositum 120 120 

  

  

  

10. Vaskeritjenester   

  Vask av tøy pr. kg. 50 52 

  Håndvask av ullgenser/jakke pr. stk. 100 103 

  Vask av klær som må strykes/presses/dampes pr. stk. 60 62 

  Vask av dyner/soveposer pr. stk. 190 196 

  Vask av puter pr. stk. 40 41 

  Rulling av duker uten vask pr. meter 45 46 

  Linduk/bomullsduk vask/rull pr. meter 45 46 

  Liten duk under 1 m vask/rull pr. stk. 37 38 

  Vask av matter pr. meter 45 46 

  Vask av ryer/tepper 1,20 x 1,80 meter stk. 210 216 

  Vask av ryer/tepper 1,30 x 2,00 meter stk. 210 216 

  Vask av ryer/tepper 1,40 x 2,20 meter stk. 250 258 

  Vask av ryer/tepper 1,50 x 2,40 meter stk. 250 258 

  Vask og stell av gardiner  pr. kilo 100 103 

  Vask og stell av gardiner, arbeidskrevende pr. kilo 150 155 

  

 

  

 11. Ovennevnte tjenester er unntatt fra mva jf. merverdiavgiftsloven § 3-2.  Dette gjelder også salg av 

mat/vaskeritjenester som er en del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende som er 

på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig. 
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HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER/LEILIGHETER     

Gjeldende fra 01.01.2015 

   

TYPE BOLIG 

 

MND. 

HUSLEIE 

2014 

MND. 

HUSLEIE 

2015 

Trygdeboliger Røra/Sandvollan. Trygdeleil 4285 4390 

Trygdeboliger Sakshaug  Trygdeleil 4675 4740 

  

  

 

Bofellesskap PU-bolig 5900 6050 

  

  

 

Hus nr. 9 Trygdebol 3725 3820 

Klokkarstu 

 

1295 1330 

   

 

Omsorgsboliger Meieribk. A-leil og Svingen Omsorgsbol 5765 5910 

Omsorgsboliger Meieribk. B-leil Omsorgsbol 5485 5620 

Omsorgsboliger Næss H101-H211. Omsorgsleil 6210 6370 

Omsorgsboliger Næss - 1 stk. Avlastn.leil 1065 1090 

Omsorgsboliger Nessveet 10A-16B Omsorgsbol 6575 6740 

  

  

 

Omsorgsboliger Inderøyheimen - 2 stk. Omsorgsbol 6220 6380 

Omsorgsboliger Inderøyheimen A101-107 og A201-207 Omsorgsbol 5935 6080 

Omsorgsboliger Inderøyheimen C101-107 Omsorgsbol 5385 5520 

Rødstu Inderøyheimen - 1 stk. Avlastn. 2120 2180 

  

  

 

Årfallvegen 2 a-e – 6 stk. Rekkehus 8280 8370 

Årfallvegen 12 Enebolig 5175 7190 

Svingen Enebolig 4535 4650 

Venna A, B og C - 3 stk. Enebolig 5515 5660 

Kv.bakkan 34 A og B Leilighet 6335 6490 

Kv.bakkan 34 C og D Leilighet 4330 4430 

Vangen 2. et. Leilighet 6730 6900 

Vangen 1. et. nord Leilighet 4630 4740 

Vangen 1 et. sør Leilighet 4220 4330 

Svean Enebolig 7015 7190 

Bakkely Enebolig egen avtale egen avtale 

Bakketun Enebolig 5655 5710 

Trygdeboliger Mosvik Leilighet 6015 6160 

Omsorgsboliger Mosvik Leilighet 7235 7410 

 

Husleie forfaller til betaling den 20. i hver mnd. 
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UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG     

Gjeldende fra 01.01.2015        

KLASSEROM   2014 2015 

FAST LEIE 

 

  

Klasserom (en gang pr uke) pr. halvår 480 480 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal (en gang pr uke) pr. halvår 580 580 

  
 

  
SPORADISK LEIE    

Klasserom, hel dag pr. gang 140 140 

Klasserom, kveld pr. gang 100 100 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang 280 280 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang 150 150 

  
 

  
VED INNTEKSGIVENDE ARRANGEMENTER    

Klasserom, hel dag pr. gang 210 210 

Klasserom, kveld pr. gang 140 140 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang 390 390 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang 200 200 

  
 

  
VED OVERNATTING    

Klasserom pr. natt 160 160 

      
KOMBINASJONSBYGGET - MOSVIK    

Idrettshallen m/garderober pr. time  100 100 

Idrettshall hel dag  1000 1000 

Garderobe pr. gang  100 100 

    
Svømmehallen - enkeltbillett voksne  20 20 

enkeltbillett barn  10 10 

Kort (13 klipp) voksne - 30 % rabatt  182 182 

Kort (26 klipp) voksne – 40 % rabatt  312 312 

Kort (13klipp) barn – 30 % rabatt  91 91 

Kort (26 klipp) barn - 40 % rabatt  150 150 

Lag og foreninger pr. time  150 150 

 

Lag/foreninger med medlemmer/utøvere under 20 år leier gratis. 

 

RENHOLD VED LEIE AV KOMMUNALE BYGG 

Ekstra renhold blir belastet leietaker i tillegg til leien hvis ikke leietaker selv besørger renholdet. 

Er renholdet mangelfullt utført blir det utbedret av kommunen og regning for dette blir sendt i lag 

med regning for leien. 

 

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens § 3-11. 
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GEBYR TIL DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER IFM SØKNADER OM TILLATELSE TIL HANDEL 

MED FYRVERKERI KLASSE II, III OG IV OG GJENNOMFØRING AV TILSYN 

Gjeldende satser fra 01.01.2015 

    2014 2015 

1.  Behandling av søknader der all dokumentasjon legges frem i forbindelse med første 

søknad 

  

1100 

  

1100 

      

2. Behandling av søknader med mangelfull dokumentasjon. 1500 1500 

      

3.  Førstegangstilsyn.  800 800 

 Dette gebyret skal dekke kostn. med førstegangskontroll av salgslokalet for 

fyrverkerisalg, samt en gangs kontroll i forbindelse med ordinært utsalg.   

      

4. Behandling av egenmelding.  500 500 

 Der hvor det gis en flerårig tillatelse salg av fyrverkeri, må tillatelsesinnehaver 

gjennom egenmelding, årlig dokumentere 

at utsalgssted og ansvarlig personell er i samsvar med gitt tillatelse (gjeldende 

forskrift)   

      

5. Kontroller utover førstegangskontroll 500 500 

   Dette kan være kontroller pga. mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke 

er i samsvar med gjeldende forskrift. Dette omfatter også kontroller av utsalgssted 

der hvor tillatelsesinnehaver har sendt inn egenmelding til utstedelsesmyndiget. 

 

  

 

      

6. 

 

Tillatelser til omsetning av fyrverkeri vil ikke bli utstedt før behandling av søknader, 

egenmeldinger og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndiget. 

  

  

 

      

7. Disse gebyr er unntatt fra mva iht. merverdiavgiftslovens § 3-9     

      

8.  Disse gebyr er fastsatt med hjemmel i § 28 i lov om Brann- og eksplosjonsvernloven 

av 14. Juni 2002 og § 9-2 i Forskrift av 26. Juni 2002 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff.   
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KOPIERING, BEHANDLING- OG PURREGEBYR MV    

Gjeldende satser fra 01.01.2015 

KOPIERING     

    2014 2015 

Pr. side hvite ark A-4 kr 4 4 

Pr. side fargede ark A-4 kr 4 4 

Pr. side hvite ark A-3 kr 5 5 

Pr. side fargede ark A-3 kr 5 5 

Pr. fargeside A-4 kr 6 6 

Pr. fargeside A-3 kr 12 12 

Attesterte kopier flere enn 10 stk. kr 50 50 

Bruk av fax, pr. eksp. kr 5 5 

Priser er inkl. mva.   

 

BEHANDLINGS- OG PURREGEBYR            

    2014 2015 

Rettsgebyr=R er for tiden kr 860,- (jf. Lov om rettsgebyr)    

Inkassosats=I er for tiden kr 630,- (fra 010113)   

 
  

Behandlingsgebyr ambulerende skjenkebevilling og skjenking 

ved en bestemt anledning, jfr. forskrift nr. 538 av 08.06.05, § 6-2  kr 280* 290* 

Gebyr kunnskapsprøve alkoholloven, jf. forskrift nr. 538 av 

08.06.05, § 5-6 kr 300 300 

Gebyr prøve serveringsbevilling, jf. forskr. nr. 46 av 18.01.00, § 7 kr 400 400 

Det er ikke mva på disse gebyr     

* Dette er makssats i forskrift og avviker fra vedtatt 

alkoholpolitisk handlingsplan  
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Vedtatte tilskudd og overføringer, kultur, kirke og livssyn. Budsjettert under 410 Kultur og fritid 

 

Funksjon   

Fordeling 
tilskudd 
2012 

Fordeling 
tilskudd 
2013 

Fordeling 
tilskudd 
2014 

Rådmannens 
forslag 2015  
tilskudd 2015 

Formann-
skapets 
innstilling  Formannskapets innstilling  

2310 Tilskudd E@ 270 000 300 000 300 000 300 000 300 000   

2310 Tilskudd Barn og ungdom 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000   

  Sum funksjon  326 000 356 000 356 000 356 000 356 000   

2330 Aktivisering av eldre og funksjonshemm 396 000 396 000 400 000 398 000 398 000   

  Sum funksjon  396 000 396 000 400 000 398 000 398 000   

3750 Tilskudd Museums-  og historielag 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Mosviktun   27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Bygdebok 40 000 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000   

3750 Jekta Pauline 30 000 70 000 70 000 70 000 70 000   

  Sum funksjon  97 000 124 000 1 124 000 1 124 000 1 124 000   

3770 Tilskudd musikkkorg 40 000 35 000 35 000 35 000 35 000   

3770 Tilskudd Soddjazz 50 000 50 000 50 000 0 0   

3770 Tilskudd SNK (Nils Aaas Kunstverksted) 215 000 235 000 235 000 261 000 261 000   

  Sum funksjon  305 000 320 000 320 000 296 000 296 000   

3800 Tilskudd idrett 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000   

  Sum funksjon  138 000 138 000 138 000 138 000 138 000   

3850 Aktivitetstilskudd Barn og Unge 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000   

3850 Aktivitetstilskudd 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000   

3850 Tilskudd samfunnshus 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000   

3850 Tilskudd andre org 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000   

3850 Tilsk Inderøysommer/MNK - kurs mv 100 000 100 000 100 000 70 000 40 000  Reduseres med kr 30 000  

3850 Tilskudd Inderøy kulturhus 490 000 500 000 515 000 500 000 500 000   

3850 Tilskudd Sandvollan samfunnshus   0 25 000 25 000 25 000   

Funksjon   Fordeling Fordeling Fordeling Fordeling   Kommentar  Funksjon 
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tilskudd 
2012 

tilskudd 
2013 

tilskudd 
2014 

tilskudd 2015 

3850 Tilskudd større arrangement   900 000 660 000 465 000 465 000   

3850 Tilskudd Røra samfunnshus 240 000 250 000 250 000 150 000 200 000  Økes  med kr 50 000  

3850 Tilskudd anlegg/kulturbygg  100 000 80 000 80 000 80 000 80 000   

  Sum funksjon  1 150 000 2 050 000 1 850 000 1 510 000 1 520 000   

  Sum kulturtilskudd budsjettert 410 2 412 000 3 384 000 4 188 000 3 822 000 3 832 000   

3900 Den norske kirke  4 495 000 4 745 000 4 764 000 4 764 000 4 764 000  Uendret nominelt  

3900 Tilskudd orgelkonsulent 25 000 25 000 25 000 0 0   

3920 Andre religiøse formål 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000   

  Sum tilskudd kirke og religiøse formål 4 640 000 4 890 000 4 909 000 4 884 000 4 884 000   
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1. Forord og leseveiledning.  

Rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag for Inderøy kommune 2015 til 2018 legges med dette 

fram for politisk behandling.   

Budsjett 2015 er å anse som første år i økonomiplanperioden. Kommunestyret fatter endelige vedtak 

for den økonomiske disponering for budsjettåret. For årene 2016 til 2018 besluttes rammer og 

føringer for videre planlegging. 

Budsjett 2015 er det fjerde budsjettåret for den sammenslåtte kommunen av tidligere 1729 Inderøy 

og 1723 Mosvik kommune. Vår satsninger og prioriteringer er nå forankret i planverket for den nye 

kommunen. Alle overgangsordninger knyttet til kommunesammenslåingen er avviklet fra og med 

2014.  

Budsjettdokumentet er omfattende og med et betydelig antall vedlegg. Ved bruk av 

innholdsfortegnelsen skal det være enkelt å finne fram til det som måtte være i leserens interesse.  

Det er laget et sammendrag hvor det rådmannen oppfatter som vesentlige endringer og 

prioriteringer, er kommentert.  

Vi har relatert budsjettforslaget for 2015 til opprinnelig budsjett 2014 og endringsoversikter tar 

utgangspunkt i dette og/eller konsekvensjustert budsjett. 

Konsekvensjustert budsjett 2015, se hovedoversikt og endringsoversikter på virksomhetsområdene, 

er opprinnelig budsjett 2014 korrigert for endringer i lønn og pensjon mv. Konsekvensjustert 

budsjettramme er den budsjettrammen som må til i 2015 for at virksomhetsområdet skal 

opprettholde sin kjøpekraft. En budsjettramme for 2015 som ligger under konsekvensjustert budsjett 

innebærer en reell reduksjon i ramme. 

Tallene for økonomiplanperioden er i faste 2015 priser.  

Budsjettet skal gi informasjon om alle reelle endringer av betydning for aktivitet og rammer. Formelt 

sett beskrives endringer med utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2014.  Hvis 

virksomhetsområdet har et kostnadsnivå (forbruk) som ligger over budsjettert nivå, vil det være 

behov for tilsvarende tiltak. 

Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i våre overordnede 

planer, kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så 

langt forutsetninger for prioriteringer ikke er endret.   
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2 Sammendrag. Hovedprioriteringer  

Budsjett- og økonomiplanen er kommunens handlingsplan og skal være forankret i kommuneplan 

Samfunn, med kommunedelplaner og temaplaner. Det er gjennomført et betydelig planrevisjons-

arbeid etter kommunesammenslåingen.  

Vi har ikke sluttført vedlikeholdsplan for bygg og miljøplanen, jfr. kommunestyrets vedtak siste år. 

Disse er under arbeid. Et høringsutkast til miljøplan legges fram til politisk behandling i november. 

For øvrig vil vi nå våre arbeidsmål vedrørende revisjon av planverket inneværende år (Ikke 

oppvekstplanen). 

Budsjettforslaget på utgiftssiden følger i avgjørende grad politiske føringer i gjeldende økonomiplan, 

og føringer utledet av den politiske behandling av enkeltsaker og tertialrapportene inneværende år, 

jfr. også rådmannens orientering til formannskapet om status for budsjettarbeidet sist i november. 

Inntektsrammene – nye forutsetninger 

Vi må erkjenne at behandlingen av justerte rammer for budsjett- og økonomiplanen i sommer tok 

utgangspunkt i for optimistiske inntektsanslag. Vi var kjent med at Ingar-ordningen skulle legges om i 

sammenheng med kommunesammenslåinger fra 2015, men hadde forståelsen av at Inderøy 

kommune skulle behandles særskilt.  

Når statsbudsjettet foreligger håndteres dette ved at Inderøy kommer under de nye reglene, men får 

en kompensasjon for 2015 på 4 mill. kroner i skjønnstilskudd. Dette gir en mindreinntekt i 2015 på 4 

mill. kroner sammenholdt med forventet. Tilsvarende reduseres inntektsanslagene for påfølgende år 

sammenholdt med våre tidligere anslag. I tillegg kommer at trekket i rammetilskudd som følge av 

redusert arbeidsgiveravgift på i alt 9,9 mill. kroner, synes å være større enn hva vi faktisk sparer i 

utgifter. Våre beregninger indikerer at trekket et ca. 1 mill. kroner større enn kostnadsreduksjonen.  

Endrede rammebetingelser endrer noe ved forutsetningene for de prioriteringer som så langt har 

vært lagt til grunn for den økonomiske planlegging, og det må få konsekvenser for det budsjett og 

økonomiplanforslag som legges fram. 

Kommunestyrets vedtak – budsjettrevisjon og strateginotat i juni 

Kommunestyret pekte på tre særskilte punkter i sitt vedtak ved behandlingen av strateginotatet i 

sommer. Det gjaldt bredbånd, utsmykking av varmeanlegg og kultur. Det foreslås avsatt kr. 250.000, 

under Inderøy 2020, til bredbåndplanlegging. Foreløpig er det satt en ramme på kr. 400.000,- i 

investeringstilskudd i økonomiplanperioden.   Når det gjelder utsmykking av varmeanlegg, henvises 

det til arbeidet med en utsmykkingsplan for sentrum. Endrede rammeforutsetninger nødvendiggjør 

en mindre reell reduksjon i kulturbudsjettrammene.   

Økonomi- og kvalitetsutredningen 

Rådmannen arbeider på oppdrag fra kommunestyret i desember 2013 med en økonomi- og 

kvalitetsutredning og skal etter planen legge fram en tiltaksliste for kostnadskutt eller 

inntektsforbedringer på i alt 15 mill. kroner, jfr. formannskapets presiserende vedtak av 05.03.14: 

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 

gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på alle 
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områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres 

ekstern bistand ved behov. 

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan endringer i 

økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys. 

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 

inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år. 

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 

hovedutvalgene. 

 

Budsjett og økonomiplanen balanseres i 2018 gjennom forslag om reduksjon i driftsrammer på 6 mill. 

kroner og økt eiendomsskatt på 8 mill. kroner.  I 2018 er inndelingstilskuddet på 17,7 mill. kroner 

disponert fullt ut til drift. 

Oppdaterte vurderinger og analyser - kapittel 4.5 i Budsjett og økonomiplandokumentet - viser et 

latent behov for ytterligere omstillinger og inntektsforbedringer i størrelsesorden 25 mill. kroner 

etter økonomiplanperioden (ca. 5 % av brutto driftsbudsjett og ca. 7,5 % av netto driftsbudsjett).  

Rådmannen tilrår i sin innstilling i saken at den økonomiske målsettingen for «Økonomi og 

kvalitetsutredningen» konkretiseres til «identifiserbare gjennomførbare omstillinger og 

inntektsforbedringer på 15 mill. kroner utover det som er foreslått i budsjett- og økonomiplanen». 

Eiendomsskatt 

Med de endrede rammebetingelser som nå gjelder, og ut fra de foreløpige analyser som vi har gjort, 

er det etter rådmannens skjønn utelukket at Inderøy kommune over tid kan unngå innføring av 

eiendomsskatt på bolig og strukturomlegginger på skolesiden, eventuelt også på bistand- og 

omsorgsområdet.  

I budsjett- og økonomiplanforslaget er det innarbeidet eiendomsskatt på bolig med 2 promille fra 

2016 – økende til 4 promille i 2017. Dette gir en eiendomsskatt i Inderøy på nivå med våre 

nabokommuner. Driftsbudsjettrammene på skoleområdet må i henhold til forslaget ned med ca. 5 

mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette kan – for å unngå kvalitetstap - vanskelig gjennomføres 

uten sammenslåing/nedlegging av skoler.  Endelig beslutningsgrunnlag forventes å foreligge som en 

del av den samlede kvalitetsutredning våren 2015. 

Kommunereformen 

Det legges fram en budsjett- og økonomiplan for perioden 2015 til 2018 basert på forutsetningen om 

uendret kommunestruktur. Det gjelder både drifts- og investeringsbudsjettene. 

I henhold til kommunereformen, forventes et større antall kommuner å være sammenslått pr. 

01.01.18. Muligheten for fremtidig kommunesammenslåing er kun gjenstand for indirekte omtale i 

dette dokumentet.  

Det settes ikke av «egne» midler til kommunereformutredningen. Det vil naturligvis medgå interne 

administrative ressurser. Eventuelt behov for kjøp av tjenester forutsettes dekket over 

fylkesmannens skjønnsmidler eller andre eksterne midler. 
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Omfattende investeringsplan  

Inderøy kommune er Inderøys største arbeidsgiver og dermed den største enkeltbidragsyter til 

verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy.  

Dette bidraget ytes primært, og i all hovedsak, gjennom den ordinære tjenesteproduksjonen til en 

verdi av nærmere 500 mill. kroner. God opplæring – og generelt ivaretakelse av barns lærings- og 

oppvekstsvilkår - er verdiskapning og samfunnsutvikling. Det samme gjelder god pleie og omsorg, 

helsetjenester, ivaretakelse og fornyelse av veger og bygg og kulturtjenester for å nevne noen 

hovedområder. 

Investeringen i offentlig infrastruktur er høye i gjeldende økonomiplan, og investeringsnivået 

videreføres i all hovedsak i forslaget. For 4- årsperioden 2015 til 2018 utgjør investeringene brutto 

vel 340 mill. kroner. Dette er svært høye tall og betydelig over nivået i sammenlignbare kommuner.  

Det tas ikke inn nye prosjekter av betydning sammenlignet med gjeldende økonomiplan. 

Når det gjelder Inderøy oppvekst- og kultursenter fremmes en egen sak om utvidelse av brutto 

kostnadsramme med ca. 16 mill. kroner.  Dette finansieres i stor grad direkte og indirekte ved 

eksterne midler slik at lånebelastningen ikke øker. 

Den relativt betydelige investeringsplanen begrunnes naturlig nok primært i behovet for ytterligere å 

styrke Inderøy kommune som leverandør av gode kommunale tjenester, men også med perspektiv 

om å bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden.  

Vårt investeringsprogram disse årene er så vidt betydelig at det vil være nødvendig nå å planlegge for 

«betalingsperioden».  Nye investeringer må fremover, i enda større grad, begrunnes i effektivisering 

og slik at kapitalkostnadene dekkes gjennom kostnadsreduksjoner i drift. 

Det vises til beskrivelsen av investeringsbudsjettene under egne kapitler. 

 

Samfunnsfokuset 

Kommunen har en tilrettelegger- og stimuleringsrolle i relasjonen med innbyggere, frivillighet og 

næringsliv - og også en rolle som regional bidragsyter. Vekst i Inderøy er et bidrag til den regionale 

veksten - på like linje med vekst i Steinkjer, Verdal og Levanger.    

Det vises til en egen gjennomgang av Inderøy 2020 prosjektet. Dette forutsettes avviklet ved 

utgangen av 2015. Det er ikke innarbeidet nye avsetninger til programmet i 2015. Budsjettforslaget 

er således tilpasset det som allerede er avsatt til disposisjonsfondet Inderøy 2020. 

Sentrumsutviklingssatsningen i Straumen og Mosvik videreføres. Det settes av en ramme for 

utviklingstiltak også i øvrige grender; utbygging av boligtomter i kommunal regi i grendene – i mangel 

av private investeringer. 

Tilskudd til frivilligsentralene videreføres, og det forventes at frivilligsentralene bidrar til vekst i den 

samlede frivilliginnsatsen til beste for lokalsamfunnet. Frivilligsentralenes oppgave er ikke å erstatte 

allerede etablert frivillig innsats og initiativ, men gjennom bistand og koordinering, å styrke den 

samlede frivillige innsatsen.  
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Brukerfokuset 

Kvalitet er å gjøre de riktige tingene til riktig tid. Det er brukeren som skal være i fokus. Vi arbeider 

kontinuerlig med kvalitet på alle nivåer og har over tid hatt økt fokus på dette; det vises til 

anskaffelsen av et eget IKT-basert system for kvalitetshåndtering.  

I henhold til reglement skal Inderøy kommune bruke prinsippene bak balansert målstyring som 

retningslinje for vår planlegging, oppfølgning og rapportering.  Balansert målstyring er – i et 

kvalitetsperspektiv – et system for å «gjøre de riktige tingene». 

Av kapasitetsgrunner har vi så langt ikke fått fram en egen sak om kvalitet og balansert målstyring, 

jfr. kommunestyrets budsjettvedtak siste år.    Rådmannen vil be om å få utsatt fristen for denne 

leveransen til våren – samtidig med leveransen av «økonomi- og kvalitetsutredningen». 

Vi skal ha brukeren i sentrum og sikre de beste tjenester – så langt rammene tillater.  

Et sentralt redskap for å utvikle gode tjenester er systematisk bruk av brukerundersøkelser eller 

brukerevalueringer.  På dette området har vi ikke vært gode nok – spesielt på helse- og 

sosialområdet. Inneværende år kjøres brukerundersøkelser på bistand- og omsorgsområdet. Det 

vises også til økonomi- og kvalitetsutredningen. 

Kommunale tjenester er kontinuerlig underlagt tilsyn, forvaltningsrevisjon og annen evaluering (jfr. 

Kostra-statistikk).  Det er en gjennomgående oppfatning at kvaliteten er god. Klagesaker er ytterst 

sjeldne. Inderøy kommune får gjennomgående høy score når det gjelder omfang, kvalitet og 

effektiviteten i tjenesteytingen.  

Tilsyn- og forvaltningsrevisjon avdekker likevel forhold som må rettes på. Vi får også fra tid til annen 

anført avvik – dvs. formelt lovbrudd.  Dette er ikke avvik knyttet til den faktiske tjeneste-

produksjonen, men til dokumentasjon.  

 

Medarbeiderfokuset. HMS 

Nærværet for 2013 ble på 90,5 % og det er lavere enn vår målsetting. Vår prognose for 2014 så langt 

viser et nærvær på vel 91 %. Det betyr at vi fortsatt må legge inn en betydelig innsats for å nå vårt 

mål om en nærværsprosent på 93,5 %.   

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2013 er gjennomført. Samlet sett har vi positive resultat for Inderøy 

kommune. Vedtatt handlingsplan for HMS 2013 – 2015 angir målsettinger, fokusområder, tiltak og 

aktivitet på et overordna nivå.  Rådmannen vil prioritere arbeidet med utvikling av handlingsplaner 

innenfor de ulike enhetene.  Det gjennomføres en ny arbeidsmiljøundersøkelse i 2015. 

I budsjett 2015 er det avsatt ressurser til målretta bruk av vernetjenesten og bedriftshelsetjeneste, 

samt deltakelse i utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune. Det er bistand og omsorg 

som deltar i programmet som skal gå fram til 2015. Heltidskultur og nærvær er hovedtema i 

programmet. Det pågår nå en kartlegging av heltid kontra deltid innenfor hele bistand og omsorg, 

som bl.a. skal inngå i grunnlaget for utarbeidelse av en ny handlingsplan for heltid.  
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Vi har hatt flere tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2013, og tilbakemeldingene viser at vi må prioritere 

utviklingsarbeidet knyttet til risikovurdering, tiltak, plan, avvikshåndtering, planer for bistand fra 

bedriftshelsetjenesten.  

Kommunen vil i perioden fram til 2020 sannsynligvis kunne få utfordringer med å rekruttere nye 

medarbeidere. Med utgangspunkt i ny organisasjonspolitisk plan og systematisk kompetanse-

utvikling, vil dette bli et prioritert område framover. 

Konsekvenser for HMS og arbeidsmiljø 

Det legges opp til omstillinger i budsjett og økonomiplanen. Det gjelder innenfor bistand og 

omsorgsområdet og oppvekstområdet. Innenfor oppvekstområdet blir det en viss reduksjon i 

bemanningsbudsjettet fram til 2018.  Det er en klar målsetting at omstilling – og eventuell 

nedbemanning - skal skje gjennom naturlig avgang. 

 

Rådmannen legger til grunn at de samlede effekter av budsjett og økonomiplanforslaget skal være 

positive for HMS og arbeidsmiljø. Det vises til et betydelig investeringsprogram og opprustning av 

bygningsmassen. Det vises også til et en rekke utviklingsprosjekter som direkte og indirekte angår 

arbeidsmiljøet. 

 

Driftsbudsjettet. Saldering.  Disponering av avsetninger 

Det foreslås innført eiendomsskatt på boliger fra 2016 med 2 promille stigende til 4 promille i 2017 

og 18. 

Driftsrammene gjøres opp med krav til effektivisering i økonomiplanperioden tilsvarende 6 mill. 

kroner. Det er denne reduksjonen, som sammen med økt eiendomsskatt på i alt 8 mill. kroner, 

«finansierer» rente og avdragsveksten, økte relative pensjonskostnader og økt netto driftsresultat. 

Vi avsetter netto (netto driftsresultat) ca. 4 mill. kroner i 2015, 1 mill. kroner i 2016 og ca. 7 mill. 

kroner i 2017 og 2018. Sentrale anbefalinger er 2 % av driftsinntektene som for vår del utgjør 10 mill. 

kroner.  Marginene i budsjettet er lave og en del tiltak er krevende.  Sosialhjelpsbudsjettforslaget er 

så vidt stramt at det kan fremstå som urealistisk. 

Bemerk at netto driftsresultat i 2015 tilsvarer det vi i 2015 (og kun dette året) får som kompensasjon 

for bortfall av Ingar. Inndelingstilskuddet på vel 17 mill. kroner disponeres i sin helhet til driften. 

Budsjett- og økonomiplanforslaget reflekterer konsekvensene av et høyt investeringsnivå. 

Rådmannen anser – som tidligere – at kommunen er fullt i stand til å håndtere det høye 

investeringsnivået. Det forutsetter dog vilje til å ta nødvendige grep – både når det gjelder drift og 

eiendomsskatt. 

Budsjetterte netto avsetninger (netto driftsresultat) foreslås tilført det generelle disposisjonsfondet, 

rentefond og fond for tjeneste- og kompetanseutvikling. 

Egenbetalingene – skatter, gebyrer og avgifter 

Utgangspunktet for vurderingen av et forsvarlig gjennomgående nivå på egenbetaling er følgende: 
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 1) Inderøy kommune er i utgangspunktet en relativt inntektssvak kommune.   For å kunne tilby 

samme tjenestenivå som andre er vi avhengig av å holde et visst nivå på egenbetalinger.  

 

2) Realinntektsutviklingen har de siste år, for de fleste grupper, vært betydelig. Mindre 

realjusteringer av egenbetaling på kommunale tjenester vil i liten grad belaste privatøkonomien og  

3) gjennomgående vil nivået på egenbetalinger ikke legges høyere enn snittet på Innherred. 

 

Det foreslås innført eiendomsskatt for boliger i nye Inderøy kommune fra 2016 med 2 promille 

økende til 4 promille i 2017 og 18. Skatt på verker og bruk videreføres som i dag. 

Gjennomgående øker satsene på tjenesteområdene med 3 % (deflatoren). På kulturskolen er lagt inn 

2 %. 

Var- avgiftene justeres opp med 19,4 % for vann og 1,1 % på avløp, eller ca. 11 % i snitt.  Vi 

underestimerte kostnadsdekningsbehovet siste år og har hatt en sterkere kostnadsutvikling i driften 

enn forutsatt og budsjettert.  

Innenfor plan- og byggesak gjøres en del større endringer for 1) å tilpasse gebyrene i større grad til 

medgåtte kostnader for ulike typer behandlinger og 2) etablere gebyrnivå med bedre 

kostnadsdekning og større stabilitet i årlige samlede gebyrinntekter. 

Driftsområdene – i kortversjon 

Vi har et noe høyt kostnadsnivå i 2014. Rådmannen har tidligere varslet et sannsynlig underskudd 

inneværende år i driften. Dette estimeres til ca. 4 mill. kroner. Vi har primært utfordringer på de 

store virksomhetsområdene – skole, bistand og omsorg. 

Det vises til gjennomgangen under de respektive virksomhetsområdene. 

Politisk virksomhet 

Budsjettet for 2015 er på nivå med revidert budsjett 2014. Rådmannen foreslår en begrenset 

reduksjon i rammen i økonomiplanperioden – fra 2017. Reduksjonen i rammer tilsvarer effekten av 

en reduksjon av antallet kommunestyrerepresentanter til 27. Det gjennomføres i disse dager en 

utredning om politisk organisering. 

Fellesadministrasjonen, plan og næring 

I rammeforslaget er fellesadministrasjon, plan og næring sett i sammenheng.  

Området er under omstilling. Det er allerede tatt ut vesentlige synergieffekter gjennom naturlig 

bemanningsreduksjon etter kommunesammenslåingen. Våre kostnader synes å være på nivå med de 

det er naturlig og sammenligne seg med. Det foreslås derfor ikke ytterligere nedtak av 

bemanning/stillinger i forhold til årsverksdisponeringen i 2014.  

Plan- og næringsfunksjonene får uendrede bemanningsrammer. Områdene samlet har 7,4 årsverk til 

disposisjon. 

Overføringene til IKT- Inntrøndelag økes vesentlig og står for de eneste reelle endringen av 

betydningen. Dette er investeringer som understøtter tilbudet til alle virksomheter. 
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Utviklings- og plankapasiteten skal kunne opprettholdes, og utrednings- og planarbeidet vil bli 

betydelig også i 2015. 

Oppvekst. Skole og barnehager 

Virksomhetsområdet får budsjettrammene noe redusert. En relativt sterk økning i overføringene til 

private barnehager på ca. 1,3 mill. kroner nominelt gjør at budsjettrammene til egne skoler og 

barnehager reduseres relativt mer. 

Barnetallet i perioden 2013 til 2015 opprettholdes tilnærmet uendret. Budsjettforslaget innebærer 

derfor en reell reduksjon i kostnader pr elev i skoler og pr barn i barnehager. 

Vi har under sluttbearbeiding en ny modell for fordeling av budsjettrammer for egne skoler og 

barnehager. Denne vektlegger stordriftsfordeler noe mer - til fordel for de mindre skolene og de 

mindre barnehagene. Den foreløpige fordeling av rammer til skoler og barnehager hensyntar både ny 

og gammel modell.  Rådmannen vil legge fram den nye modellen til behandling og godkjenning for 

Hovedutvalg folk på nyåret. 

Økonomiplanrammene for oppvekstområdet er etter rådmannens skjønn vanskelig gjennomførbare 

uten strukturendringer på skoleområdet. Det vises til økonomi- og kvalitetsutredningen. 

Helse-, bistand- og sosialområdet 

Kostnadene på helse- og bistandsområdet må forventes å øke i årene som kommer. Det ligger en viss 

rammeøkning til dette området i 2015. I økonomiplanperioden er det lagt inn en nullvekst. Det vil 

kreve omstillinger også på dette området i årene som kommer. 

På kort og mellomlang sikt er det budsjettet for ressurskrevende tjenester (heldøgns omsorg til 

enkeltpersoner f.eks. i egen heim) og sosialhjelpsbudsjettet som er spesielt utfordrende. Vi 

registrerer et for høyt kostnadsnivå på bistand og omsorg og sosialhjelpsområdet inneværende år. 

Bistand og omsorgstjenesten forventer å etablere to nye ressurskrevende tjenester kommende år, 

med mulighet for flere.  Dette kan representere en netto tilleggskostnad i størrelsesorden 2 mill. 

kroner. I tillegg kommer forventede økte utgifter til BPA som følge av rettighetsfesting. Med et 

kostnadsnivå inneværende år som er ca. 1,5 mill. kroner for høyt, må området omstilles for å unngå 

ytterligere rammereduksjoner på andre virksomhetsområder.  For å skaffe ressurser til den økte 

etterspørselen etter tjenester utenfor institusjon, foreslås redusert antall institusjonssenger med 8 

ved Inderøyheimen. Inderøy kommune vil fortsatt ha en institusjonskapasitet som er relativt 

betydelig. 

Helse-, rehabilitering og barnevern.  Det er lagt inn en mindre reduksjon i nettorammen i forhold til 

konsekvensjustert budsjett. Gjennom interne omstillinger, herunder oppjustering av anslag for egne 

inntekter, gis grunnlag for å finansiere en økning på en 50 % stilling ved helsestasjonen. 

Nav – Sosial. Vi registrerer økende sosialhjelpsutgifter inneværende år. Det regnes med en 

budsjettoverskridelse på rundt 1 mill. kroner.  Rådmannen foreslår en økning i rammen med 0,9 mill. 

kroner neste år sammenholdt med konsekvensjustert budsjett.  Dette er sannsynligvis ikke 

tilstrekkelig. 
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Kultur og fritid 

Kostnadene reduseres noe i forhold til konsekvensjustert budsjett. 

Det betyr i praksis en viss reduksjon i tilskuddsnivåene til større arrangement. Overføringene til 

kirken videreføres på samme nominelle nivå som inneværende år. 

 Kulturskoletilbudet opprettholdes på samme nivå som inneværende år. 

Eiendom og kommunalteknikk. 

Rammeforslaget innebærer en reduksjon i rammene på reelt ca. 0,6 mill. kroner. 

Dette kan tas inn gjennom visse bemanningsmessige tilpasninger, reduserte anslag for kostnader 

knyttet til oppvarming som følge av bedrede avtaler, energiøkonomiseringstiltak - og delvis 

husleieoppregulering. 

Vedlikeholdsplan for bygg forventes ferdigstilt tidlig vår 2015 og danne grunnlag for prioritering av 

midler avsatt til vedlikeholdsfond. 

VAR-området 

Området gjøres opp med nettoutgifter lik null. Vannavgiften økes med vel 19 % neste år, mens 

avløpsavgiften øker med 1,1 %.  Gjennomgående øker avgiftene med 11 % for å hente inn 

opparbeidede underskudd i fondene.   
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3. Organisering og styring 

3.1. Organisering  

3.1.1 Politisk styringssystem 

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 
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3.1.2 Administrativ organisering 

 
Inderøy kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer. 

Rådmann og enhetslederne.  

 

  
 
 
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. 

Delegeringsreglement og instrukser er under revisjon.  

 Rådmannens ledergruppe består av assisterende rådmann og enhetsledere. Det er for tiden 15 

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

innenfor sine ansvarsområder. 

Lederfunksjonen «Støtte og stab» er avviklet som en selvstendig lederfunksjon. Ansvaret er p.t. 

tillagt personal og organisasjonsrådgiver.  
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3.2. Planleggings- og rapporteringssystemet 

3.2.1 Planverket. Planstatus 

Kommunene er pålagt gjennom Plan- og bygningslovens kapittel 11 med å utarbeide kommuneplan 

som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.  

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Planen skal 

ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i 

kommunen. 

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og den skal revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 er en 

slik handlingsdel.  

Siden 1756 Inderøy ble etablert som ny kommune, har det vært et betydelig arbeid med å få på plass 

et samlet planverk for kommunen. De fleste planene er nå på plass men det mangler noen planer før 

kommunen er helt i mål med dette arbeidet.  
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Inderøy kommunestyre vedtok kommunal planstrategi den 19.03.12. En planstrategi skal utarbeides i 

løpet av første året av en ny kommunestyreperiode.  

I planstrategien for Inderøy kommune er det lagt vekt på utfordringer på de sentrale kommunale 

virksomhets- og tjenesteområdene. Det lagt spesielt vekt på generell samfunnsutvikling med bolyst, 

livskvalitet og næringsutvikling, langsiktig arealbruk, klima og miljø og universell utforming.  

 I planstrategien er følgende planer prioritert – med status for gjennomføring angitt i egen kolonne:  

Prioritering Gjennomføring 

Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt i kommunestyret den 17.06.13 

Kommuneplanens arealdel Vedtatt i kommunestyret den 16.06.14. 

Kulturplan Vedtatt i kommunestyret den 17.06.13 

Næringsplan  Vedtatt i kommunestyret den 11.12.13. 

Miljøplan  Utsett og planlagt vedtatt i løpet av 2014. 

Folkehelseplan Vedtatt i kommunestyre den 16.06.14. 

Overordnet kompetanseplan Behandles i kommunestyret 10.12.14 

Oppvekstplan Utsett og planlagt gjennomført i løpet av 2015. 

Overordna beredskapsplan 

Helhetlig ROS-analyse 

Revidert den 18.08.11, oppdatert den 30.05.14 

Vedtatt av kommunestyret den 16.06.14 

 

Det er i tillegg allerede utarbeidet en helse- og omsorgsplan med boligsosial handlingsplan, 

kvalitetsplan grunnskole, kvalitetsplan barnehage (egentlig temaplaner til kommunedelplan 

Oppvekst) og temaplan bibliotek.  

I kommuneplanens samfunnsdel er det lagt noen overordnede målsettinger til grunn for kommunens 

arbeid basert på visjonen «best- i lag» og verdiene åpenhet, raushet og respekt:  

 

Delmålene er formulert slik: 

 Ha en sterk politisk styring i kommunen 

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7200 innen 2025 

 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud 

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

 Fremme god næringsutvikling 

 Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte 

 Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen 

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

Trøndelag 
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Økonomiplanen er handlingsdelen av kommuneplanen og setter økonomiske rammer for kommende 

fireårsperiode. Budsjettet defineres som første år i økonomiplanen og vedtas med bindende virkning.  

Når kommunestyret har vedtatt økonomiplanen, følges dette opp på de enkelte 

virksomhetsområdene/enhetene med virksomhetsplaner med mål og tiltak. Virksomhetsplanene 

rulleres årlig.  

Våre resultater skal dokumenteres gjennom årsrapporter på overordnet nivå og på virksomhetsnivå. 

Løpende rapporteres til kommunestyret gjennom tertialrapporter. 

Planoversikten finnes på kommunens hjemmeside under fanen Planer.  

Oversikt over revisjon av planer framgår av vedlegg «prosjekter, planer og utredninger – pågående 

og planlagte».  
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4. Overordnede utviklingstrekk og planforutsetninger  

4.1 Befolkningsutvikling 

Den viktigste indikatoren på hvordan etterspørselen etter kommunale tjenester vil forløpe over tid, 

er forventet utvikling i befolkning og befolkningsstruktur. 

Investeringer har en levetid på inntil 40 år. I så måte er ikke en 4-årsperiode tilstrekkelig som 

planhorisont for gode investeringsvalg. Tabell 4.1 under viser SSB sin prognose for vekst for Inderøy 

kommune fra 1990-2040. 

SSB opererer med ulike prognoser for vekst; høy, middels, lav.  De siste årene har SSBs prognoser for 

befolkningsutviklingen vært relativt svake. Prognosene er noe forbedret siste år; dette vil skyldes en 

kombinasjon av mange forhold både på landsnivå og lokalt. Vi har registrert en positiv 

befolkningsutvikling i Inderøy de to siste årene og som nok påvirker SSBs framtidsprognoser. Bemerk 

at nettoveksten i befolkning i vesentlig grad skyldes at vi nå tar i mot flyktninger (dette er for øvrig en 

gjennomgående «årsak» til nettoveksten i befolkning i mange distriktskommuner). 

 

Aldersgruppe 

                SSB - middels vekst 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2025 2030 2040 

0-5 år 554 534 513 457 460 429 431 436 425 427 435 444 485 497 493 

Grunnskole (6-15) 1044 1006 1053 963 953 942 910 906 917 903 887 866 848 893 935 

16-19 år 461 387 409 426 414 416 408 399 389 394 389 400 362 345 383 

20-66 år 3649 3821 3906 3915 3933 3905 3940 3922 3881 3850 3830 3790 3753 3728 3665 

67-79 år 776 635 581 601 629 675 692 746 777 819 848 895 1067 1053 1071 

80 år + 296 344 334 327 328 315 311 311 309 310 324 332 406 545 708 

Sum over 67 år 1072 979 915 928 957 990 1003 1057 1086 1129 1172 1227 1473 1598 1779 

SSB - middels vekst  

  

6682 6692 6720 6698 6703 6713 6727 6921 7061 7255 

SSB - høy vekst  

  

6682 6692 6720 6708 6730 6758 6807 7206 7543 8234 

SSB - lav vekst       6682 6692 6720 6690 6674 6664 6657 6683 6675 6565 

Tabell 4.1 Befolkningsutvikling i Inderøy kommune (Kilde: SSB) 

I oversikten har vi lagt inn prognoser ut fra SSBs anslag for lav, middels og høy vekst.  Ut fra SSBs 

prognoser er vi avhengig av høy vekst på landsbasis for å nå vårt eget mål om 7200 innbyggere innen 

2025.  Tar man utgangspunkt i SSB - høy vekst vil folketallet i Inderøy kommune vokse jevn fram mot 

2040. 

Ved lav vekst på landsbasis vil antall innbyggere i Inderøy kommune holde seg på dagens nivå fram til 

2030. 
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Figur 4.2: Befolkningsfordeling (jf. tabell 4.1) 

Uansett vekstalternativer vil vi måtte planlegge for en endring i befolkningssammensetningen over 

tid. Vi blir relativt færre unge, og flere eldre.  

Ved SSB- middels vekst vil antall barn og unge, og antall voksne i gruppen 20 – 66 år, går ned - hhv. 

med 2,7 % og 4,3 % mellom 2014 og 2025. Dersom man legger SSB – høy vekst til grunn, vil antall 

barn og unge i aldersgruppen 0-19 år holde seg rimelig stabilt mellom 2014 og 2030. Nedgangen i 

antall voksne i gruppen 20-66 år, vil være på ca. 4,9 %. 

Den viktigste indikatoren for behov for bistand og omsorgstjenester er tradisjonelt gruppen over 80 

år. Ved SSB-middels vekst øker antall personer i aldersgruppen 80+ med 75 % fram mot 2030 og 

ytterligere mot 2040. 

 

Figur 4.3 Befolkningssammensetning (Kilde: SSB) 

Ved SSB-middels nasjonal vekst viser figuren tydelig endringen i befolkningsstrukturen og dermed 

endringer i ressursbehov over tid. Ved SSB - høy vekst blir de relative endringer de samme, men 

reduksjonen i den unge befolkning blir mindre eller elimineres.   

Prosentvis fordeling befolkning 

Alder Inderøy Norge 

0-19 år 25,8 25 

20-66 år 58 62 

67-79 år 11,6 9 

80+ 4,6 3 

Tabell 4.4: Prosentvis befolkningsfordeling 2015 (jf. figur 4.1, Kilde: SSB, middels vekst) 
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Den prosentvise fordelingen viser at Inderøy kommune har en lavere andel av befolkningen i 

arbeidsdyktig alder (20-66) sammenlignet med landsgjennomsnittet. I tillegg har kommunen en 

forholdsvis høy andel over 67 år. 

Nærmere om utviklingen på oppvekstområdet. Elevtallsutviklingen. 

Vi har lenge vært inne i en trend med redusert elevtall som etter et par år med stabilisering fra 2013 

til 2015, vil fortsette fram mot 2020 – dog i et mindre tempo. Fra 2005 og fram til i dag er elevtallet i 

Inderøy skolen redusert med ca. 10 %. Se også oversikten over antallet i gruppen 6 til 15 år over.  

Reduksjonen i antall elever fram til i dag tilsvarer elevantallet ved Mosvik og Utøy skole, eller ved 

Sandvollan skole.  Mest sannsynlig vil antall elever rundt 2020 ligge ca. 200 under antallet i 2005 

tilsvarende størrelsen på Sakshaug skole, summen av elevtallet ved Mosvik, Utøy og Kjerknesvågen, 

eller summen av elevtallet ved Røra og Sandvollan.   

 

Figur 4.5 Elevtallsutvikling fram til og med 2015 i de ulike skolekretsene 

 

 

Figur 4.6 Elevtallsutvikling fram mot 2040 (Kilde: SSB) 
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Oppdaterte befolkningsprognoser gir grunnlag for følgende refleksjoner av relevans for 

økonomiplanleggingen: 

Befolkningsutviklingen er avgjørende for kommunens finansielle evne over tid. Utviklingen i frie 

inntekter følger befolkningsutvikling og befolkningssammensetning nærmest proporsjonalt under 

normale konjunkturer og med gjeldende politiske kurs. 

Inderøy kommune er i en «mellomposisjon» når det gjelder forventninger til fremtidig 

befolkningsutvikling. Vi vil ikke oppleve raske bevegelser i noen retning.  Vi risikerer en 

befolkningsnedgang, jfr. SSB- lav vekst, men har også muligheter for å sikre en stabil befolkning med 

en forsiktig vekst. Vi synes å være inne i en positiv trend siste årene i vesentlig grad som følge av 

vedtaket om å motta flyktninger. 

Økningen i antall eldre vil ikke generere raske endringer i ressursbehovene.  Men vi må forberede oss 

på en jevnt økende etterspørsel etter bistand og omsorgstjenester. 

Trendmessig må vi være forberedt på et taktskifte i etterspørselen mot slutten av dette tiåret, jfr. 

indikatoren eldre over 80 år.  I forhold til langtidsplanleggingen er først og fremst utfordringen når 

det oppstår behov for investeringer i f.eks. økt sykehjemskapasitet. Denne er hos oss relativt god i 

dag, jfr. budsjettforslaget om å redusere institusjonskapasiteten for en periode, og bør være 

tilstrekkelig frem mot 2020 i alle fall.  I det korte og mellomlangsiktige bildet anser rådmannen at 

rettighetskrav knyttet til BPA og ressurskrevende tjenester til gruppen under 67 år, representerer en 

betydelig større ressursmessig utfordring. 

På oppvekstområdet er bildet motsatt. Elevtallet er synkende fra 2005. I samme periode har vi de 

facto økt våre samlede skolearealer/lokaliteter (IOKS- prosjektet – er arealeffektivt – og vil rette noe 

på dette). Vi velger egentlig å bruke mer penger på bygg og mindre penger på pedagogisk ressurs.  

 Dette er over tid en økonomisk og pedagogisk utfordring.  En nærmere vurdering og analyse av 

dette vil rådmannen komme tilbake til i den særskilte kvalitets- og strukturutredningen som 

hovedutvalg Folk har bestilt og som vil bli levert på vårparten. 

Jeg kan dog vanskelig se at denne vurderingen kan komme ut med en annen konklusjon enn et 

forslag til reduksjon i antall skoler. Det refereres fra fjorårets dokument: 

Det blir rett og slett for dyrt – og en kvalitetsmessig utfordring – å drive seks barneskoler på en så vidt 

begrenset geografisk flate. Det er på grensen til utenkelig at fremtidige inntektssystemer vil gi rom for 

denne type skolestrukturer. 

4.2 Verdiskapning og næringsliv  

Verdiskapning og vekst i næringsliv er selvsagt avgjørende for kommunesamfunnets utvikling. For 

kommunens rammebetingelser er vekst i verdiskapning og næringsliv av stor betydning for utvikling i 

økonomiske rammebetingelser; først og fremst indirekte via befolkningsutviklingen som er 

avgjørende for kommunenes økonomiske evne.  
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Kommunen er en aktiv samhandler og tilrettelegger for næringsliv. Se kommentarer under kapitlet 

om Inderøy 2020 og investeringsbudsjettene (næringsarealer mv). 

Kommunens engasjement er forankret i «Strategisk næringsplan 2013-2025», der den 

grunnleggende tanken er at effektiv næringsutvikling bare kan skje i et tett samarbeid mellom 

næringslivet og kommunen.  

Konkret vil næringsplanens hovedmål for næringsarbeidet være førende for utvikling av næringslivet 

i budsjett- og økonomiplanperioden: 

 Inderøy kommune skal være den prioriterte kommune for etablert næringsliv og nyetablerere. 

 Inderøy kommune skal være en aktiv støttespiller for tilrettelegging av næringsareal i hele 

kommunen. 

 Gjennom veiledning og bruk av næringsfond skal verdiskaping økes blant annet med vekt på 

lokale ressurser. Målet er en vekst i sysselsettingen i Inderøy på 10 %. 

 Inderøy kommune vil aktivt delta sammen med de øvrige kommunene i regionen i arbeidet med 

å styrke regionens konkurransekraft om sysselsetting og næringsetableringer. 

 Å nå sentrale og regionale mål for utvikling av landbruket. 

Inderøy preges av et stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv. Kommunen er ikke avhengig av 

utviklingen i noen få hjørnesteinsbedrifter, og Inderøy kommune er selv den klart største 

arbeidsgiveren i kommunen. Med en utpendling på om lag halvparten av de yrkesaktive, er det også 

slik at endringer utenfor kommunen vil ha like stor betydning for sysselsettingen som utviklingen for 

næringslivet internt i kommunen. 

Et av de mest markante trekkene ved Inderøy er den posisjonen kommunen har opparbeidet seg som 

en mat- og opplevelseskommune. Den Gyldne Omvei har blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og 

besøkstallene for bedriftene som er medlemmer øker fra år til år. Sommeren 2014 var det for mange 

av bedriftenes vedkommende snakk om en markert omsetningsøkning. Den Gyldne Omvei har på 

den måten blitt en omdømmeskaper med en betydning for kommunen som går langt ut over den 

omsetningen og sysselsettingseffekten som medlemsbedriftene også skaper. 

Inderøy har tradisjonelt vært sterke på landbruk og næringsmiddelproduksjon. De generelle 

strukturendringene i landbruket har også gjort seg gjeldende i vår kommune, men Inderøy har for 

flere produksjoner styrket sin relative posisjon i forhold til kommuner som det er naturlig å 

sammenlikne seg med. De større næringsmiddelbedriftene har også klart seg bra innenfor en bransje 

med tøft prispress og små marginer.  

Et annet karaktertrekk ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har eierskap 

og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god lønnsomhet. Med 

et fortsatt høyt investeringsnivå, både offentlig og privat, ser det ut til å være gode utsikter for 

fortsatt positiv utvikling i bygge- og anleggsbransjen. 

Inderøy kommune ligger lavt på statistikk over detaljhandel pr innbygger, og pilen har pekt svakt 

nedover de siste årene. Dette har å gjøre med det relativt begrensede antallet handelsbedrifter 
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innenfor kommunens grenser, men kanskje enda om den massive satsingen på handel i 

nabokommunene og at mange inderøyninger har sitt daglige virke i nabokommunene. 

Våren 2014 ble det åpnet en ny Rema- butikk i det nye kombinerte bo- og næringsbygget på 

Nessjordet. I september ble en ny Coop Extra- butikk åpnet i nybygg. Det stilles store forventninger til 

at detaljhandelen i kommunen skal økes betraktelig. 

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre aktivitet 

innenfor kommunens grenser. Det arbeides med å klarlegge om det kan være økonomisk bærekraftig 

å opparbeide og utvikle et større område i tilknytning til de eksisterende næringsarealene på 

Lensmyra, Røra. Det er i tillegg nødvendig å arbeide for å opprettholde og utvikle eksisterende 

næringsliv, gjennom tilrettelegging av næringsliv andre steder i kommunen. Rådmannen foreslår at 

en i første rekke prioriterer Sundsøya i denne sammenheng.  

4.3 Miljø og bærekraftig utvikling 

Miljøplan for Inderøy kommune er noe forsinket i forhold til planlagt framdrift. Høringsutkast ble lagt 

fram til politisk behandling i november 2014. Endelig plan legges fram i løpet av 2015. 

Miljøplanen er definert som en kommunedelplan, med et tidsperspektiv på 12 år. Målet er at en 

langsiktig og overordnet miljøplan skal bidra til at Inderøy kommune styrkes og utvikles videre som 

miljøkommune. I miljøplanen skal det pekes ut retning og veivalg, og det skal prioriteres aktuelle 

satsningsområder. Miljøplanen skal være et godt verktøy for å løse miljøspørsmål i en 12-årsperiode, 

og skal inneholde mål og tiltak som rulleres hvert 4. år. 

Miljøplanen legger opp til følgende satsningsområder: Naturmangfold og naturvern, friluftsliv, vilt og 

innlandsfiske, kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, vannmiljø, forurensning, avfall og 

gjenvinning, klima og energi, miljøsertifisering, nærmiljø, bomiljø og bolyst. 

Satsningsområde klima og energi vil erstatte gjeldende klima og energiplan, vedtatt av gamle Inderøy 

kommune. Følgende mål for klima og energi i Inderøy kommune fram til 2020, tas inn i miljøplanen: 

 20 % redusert energiforbruk i egne bygg 

 Økt bruk av lokale fornybare energibærere 

 EL skal ikke brukes til oppvarming når gode alternativer finnes 

 Kommunen skal være ledende innen miljøriktig energibruk 

 Inderøy kommune skal bidra til redusert utslipp av klimagasser i tråd med Kyotoavtalen og 

nasjonale målsettinger 

 Ansatte i kommunen skal gi råd og stille krav til egne innbyggere. Innen egen tjenesteproduksjon 

skal kommunen være et godt eksempel for andre. 

Inderøy kommune har et betydelig potensiale knytta til alternative energikilder; bioenergi, små 

kraftverk, vindkraft, tidevannsenergi (Straumen og Skarnsundet). 
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Inderøy skal være såkalt Miljøfyrtårnkommune. Inderøy kommune har en ansatt som er autorisert 

miljøfyrtårn-sertifisør. Dette er et fortrinn som kommunen bør benytte seg av.   

I arbeidet med Inderøy 2020 og delprosjekt opplevelse og reiseliv jobbes det bredt mellom Inderøy 

Næringsforening og Den Gyldne Omvei, for at Inderøy skal bli sertifisert som landets 5. godkjente 

Bærekraftig Destinasjon. (Fra før er Røros, Vega, Lærdal og Trysil godkjent). Dette er nærmere 

beskrevet under Inderøy 2020 – delprosjekt Opplevelse og næringsliv. 

Miljøsertifisering av reiselivsbedrifter og andre bedrifter er et av de sentrale tiltak. I denne 

sammenheng er det viktig at Inderøy kommune er en aktiv deltaker og pådriver innen 

miljøsertifisering av både deler av kommunens enheter og bidrar til at flere bedrifter i kommunen 

blir miljøfyrtårn-sertifisert. 

Som virkemiddel for å motivere flere bedrifter til å la seg miljøfyrtårn-sertifisere, bør det kunne gis 

støtte fra næringsfond til sertifiseringen (bedriftsutvikling). 

Gjennom vedtak om etablering av felles fjernvarmesentral basert på biomasse på Venna, 

tilrettelegging for bruk av bioenergi ved Mosvik skole og utbygging av fjernvarme knytta til 

kommunale eiendommer, viser kommunen en vilje til satsing på alternativer til el som 

oppvarmingskilde. 

4.4 Folkehelse 

Alle grep i budsjettet vil innvirke på folkehelsen. Folkehelse handler om å bygge samfunn som sikrer 

best mulige liv for kommunens innbyggere, og det er også intensjonen med årets budsjett – så godt 

det lar seg gjøre innenfor tilgjengelige rammer. 

Grunnleggende for folkehelsearbeidet er å sikre barn trygge oppvekstsvilkår i nærvær av ansvarlige 

voksne. Dette omfatter bl.a. kvalitet i barnehager og skoler (oppvekstområdet), hjelp til familier som 

har det vanskelig (helsestasjon, barnevern), og trygge, helsefremmende lokalmiljø fri for rus, 

kriminalitet, farlige veistrekninger osv. 

Utjevning av sosiale forskjeller er effektivt folkehelsearbeid, da helse er sosialt skjevfordelt. Det er 

f.eks. via arbeid mot frafall i skolen, arbeid for å holde høyest mulig andel av innbyggerne i jobb, og 

via sosialbudsjettet å sikre lavest mulig grad av fattigdom, spesielt hos barn, at grunnlaget legges for 

høyest mulig grad av livsmestring for den enkelte og en god folkehelse for befolkningen.  

De største folkehelseutfordringene (som også er sosialt skjevfordelt) i dagens samfunn, er fysisk 

inaktivitet, usunt kosthold og bruk av alkohol/tobakk. Disse levemåtene gir livsstilssykdommer som 

f.eks. kreft, hjerte/karsykdom og psykiske lidelser. Det er i Inderøy satset på forebyggende arbeid 

innenfor livsstilsområdet bl.a. i barnehage, skole, helsestasjon, frisklivstilbud, kultur/idrett - og ved å 

føre en ansvarlig alkoholpolitikk.  

Folkehelsearbeid er altomfattende, sektorovergripende arbeid, hvor vi uten tvil blir «Best - i lag». 

Med et folkehelseteam sammensatt fra ulike sektorer i kommunen, oppnås forhåpentligvis i større 
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grad en bevissthet i hele organisasjonen om hva folkehelsearbeidet med dagens hovedutfordringer 

dreier seg om, og hvordan hver enkelt sektor kan være med å trekke i riktig retning, slik at det blir 

«Helse i alt vi gjør».  

4.5 Statsbudsjettet 2015. Konsekvenser for kommunene og Inderøy 

kommune  

Generelt om veksten i kommunenes inntekter  

Veksten i kommunenes inntekter, fra 2014 til 2015, er beregnet til 4.8 prosent for landet og 4.3 

prosent for kommunene i Nord-Trøndelag. Veksten skal dekke eventuell økning i 

demografikostnader, økte pensjonskostnader, samt lønns- og prisstigning. Lønns- og prisveksten 

utgjør ca. 3 prosent, og må dekkes av denne veksten. Realvekst for landet oppgis til ca. 1.4 prosent. 

Høyeste inntektsvekst i Nord-Trøndelag finner vi i kommunene Frosta og Overhalla, og lavest vekst i 

kommunene Røyrvik og Inderøy. Veksttallene kan imidlertid være påvirket av endringer i beregnet 

utgiftsbehov, slik at veksttallene ikke nødvendigvis indikerer bedre eller verre rammevilkår. 

 

Veksttall regnet fra RNB (Revidert Nasjonalbudsjett) 2014 til statsbudsjett 2015 gir en noe lavere 

vekst. Forskjellen i veksttallene skyldes at skatteanslaget for 2015 var høyere i RNB.  

 

Det er ingen store endringer i tilskuddssatser for distriktspolitiske elementer i inntektssystemet for 

2015. Her varslet kommuneproposisjonen at disse elementene i inntektssystemet skal vurderes i 

regjeringsperioden.  

Revidert skatteanslag for 2014 

Skatteanslaget for 2014 er nedjustert med 0,9 mrd. kr. Dette kommer i tillegg til nedjustering på 1.2 

mrd. varslet i vår i revidert nasjonalbudsjett. For nord-trønderske kommuner betyr dette at utjevnet 

skatteinntekt blir vesentlig lavere enn det som ble varslet i statsbudsjett for 2014. Det er grunn til å 

tro å at de fleste kommunebudsjettene for 2014 bygger på skatteanslaget i statsbudsjettet 2014, slik 

at skattesvikten vil være en utfordring for kommunene. 

Deflatoren – pris og lønnsveksten 

I nasjonalbudsjettet er deflatoren anslått til 3 % fra 2014 til 2015. Det forventes en gjennomsnittlig 

lønnsvekst på 3,3 % og en prisvekst på 2 %. Lønnsveksten ligger allerede innebygd i inngåtte avtaler. 

Teknisk- og oppgavekorrigering av rammetilskuddet 

Nedenfor er listet opp de økonomiske konsekvenser av statsbudsjettet vedrørende de tekniske 

korreksjoner av rammer mv – teknisk- og oppgavekorrigert rammetilskudd. Effekten på landsbasis er 

anslått og sammenholdt med antatt effekt for Inderøy kommune. I denne sammenheng anslås 

effekten for vår kommune til 1,4 promille av landsgjennomsnittet (vårt relative utgiftsbehov). 
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Korreksjoner – rammer 2014 (grunnlag for vekstberegning) 

 

Landet 

Tall i 1000 

Antatt 

Inderøy 

Tall i 1000 

Innlemminger    

Tilskudd gjeldsrådgivning 11 000 14,3 

Korreksjoner   

Styrking NAV – kontaktsenter -12 000 -17 

Styrka tilsyn med barn i fosterheim, heilårseffekt 2014 2 100 2,7 

Økt egenandel statlige barnevernsinstitusjoner 164 800 212 

Adopsjon, flytting av utredningsansvar til Bufetat -4 500 -6 

Redusert egenandel for personer med dobbeltrom 15 500 0 

Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårseffekt av endring 2014 -1 100 -1,4 

Avvikling kommunal medfinansiering -5 674 700 -7 944,6 

Uttrekk frigjort midler ved utbygging av tilbud øyeblikkelig hj -89 000 -115 

Brukerstyrt personlig assistanse 300 000 400 

Økt likeverdig behandling av ikke kommunale barnehager 95 900 130 

Valgfag ungdomstrinnet, 10, helårseffekt endring 2014 98 400 132 

Etterspørsel barnehage, økt kontantstøtte, helårseffekt 2014 -243 400 -320 

Reversering av innføring kulturskoletilbud i skole/SFO, helårs -108 500 -140 

Reversering av ordning gratis frukt og grønt -154 500 -200 

Økt maksimalpris barnehager -312 000 -400 

Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehagen 111 600 145 

Trekk endra differensiert arbeidsgiveravgift -267 000 -9 900 

Korrigert endring elever i statlige og private skoler -76 600  -100 

SUM -6 144 000 -18 702 

Tabell 4.7 Teknisk- og oppgavekorrigering av rammetilskuddet 

 

Oversikten viser endringer i rammetilskudd som følge av tekniske eller oppgavekorrigeringer (før 

realveksten i rammetilskuddet beregnes).  

De vesentlige endringer er økningen i oppholdsprisen ved statlige barnevernsinstitusjoner, innføring 

av ordning med redusert vederlag ved manglende enkeltrom, avvikling av kommunal 

medfinansiering ved sykehusinnleggelser, rettighetsinnføring brukerstyrt personlig assistent, økte 

kostnader ved økt likebehandling private barnehager, økt maksimalpris private barnehager, innføring 

av minstekrav foreldrebetaling og trekk endret arbeidsgiveravgift. 

Trekket i kommunal medfinansiering er på nivå med våre faktiske utgifter.  Trekket i 

arbeidsgiveravgiften er noe mer utfordrende. Vi har beregnet at trekket overstiger faktisk 

kostnadsreduksjon med vel 1 mill. kroner.  

Prioriteringer eller satsninger i statsbudsjettet 

I utgangspunktet kan statsbudsjettet ikke oppfattes som et innstramningsbudsjett; budsjettet følger 

opp forutsetningene fra kommuneproposisjonen i vår. 

Regjeringen synliggjør noen føringer i form av forutsetninger eller forventninger til hvordan veksten i 

de frie inntekter skal disponeres utover det som følger av demografiveksten: 
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 Det ligger en risiko i at en del oppgavekorrigeringer kan bli dyrere for kommunene å 

håndtere enn beregnet, jfr. for eksempel rettighetsinnføringen til BPA. Endringene gir rett til 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov 

for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Retten omfatter også 

avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn 

under 18 år med nedsatt funksjonsevne. 

 Helsestasjon. I den frie veksten i rammetilskuddet er lagt inn 200 mill. kroner til styrking av 

helsestasjonene. Dette er en videreføring av fjorårets satsning. 

 Satsning på rus og psykiatrifeltet. Av veksten i de frie inntekter er vel 200 mill. kroner 

begrunnet i behov for å styrke rus og psykiatrifeltet. 

For øvrig øker regjeringen tilskuddsrammene - og rammen for maksimal anleggskostnad - for å 

stimulere til økning i utbygging av etablering av heldøgns omsorgsplasser. 

Avviklingen av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten er begrunnet i økt økonomisk 

forutsigbarhet og redusert byråkrati. 

Mer fleksibelt barnehageopptak innebærer tilrettelegging for redusert ventetid for en 

barnehageplass særlig for familier med barn født 1. september eller senere. 

Regjeringen foreslår å øke maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager med 100 kroner reelt 

per måned, til 2 580 kroner fra 1. januar 2015. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til 

kommunene med 312 mill. kroner. Regjeringen vil også innføre en bedre sosial profil på 

foreldrebetalingen og foreslår å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for 

familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage 

maksimalt skal utgjøre 7 pst. av familiens samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på 

ikrafttredelse 1. august 2015. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene 

med 111,6 mill. kroner. Regjeringen legger til grunn at midlene kommer i tillegg til de ressursene som 

kommunene allerede bruker på moderasjons- og fritaksordninger.  

Kompetansesatsing i skolen og barnehagen.  Nøkkelen til å løfte kunnskapsnivået til elevene i norsk 

skole er å satse på kompetansen til lærerne. Regjeringen gjennomfører derfor et lærerløft. 

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere innenfor strategien 

Kompetanse for kvalitet ytterligere. Styrkingen innebærer en økning på 1 500 nye studieplasser til 

videreutdanning.  

Høy kvalitet i barnehagetilbudet er viktig for Regjeringen, og kompetansen til personalet er 

avgjørende for kvaliteten. Regjeringen vil derfor styrke satsingen på kompetanseheving i 2015 og 

foreslår å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg videreføres og utvides rammemessig. 

Andre forhold som fremheves i budsjettopplegget 

Regjeringen synliggjør følgende satsninger (og med en del øremerkede midler) under 

hovedfokusområdene: 
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 Levende lokaldemokrati – gjennom Kommunereformen og det økonomiske opplegget 

knyttet til det. 

 En enklere hverdag for folk flest. Mindre byråkrati og forenklingsinnsats. IKT-satsning mv 

 Et sterkere sosialt sikkerhetsnett.  Økt satsning på kommunale utleieboliger. 

Det er satt av midler til arbeidet med kommunereformen som tidligere beskrevet. 

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – i hovedsak gjennom økt innsats for 

digitalisering, regelforenklinger og bedre styring og ledelse. 

Raskere plan og byggesaksbehandling er et delmål – gjennom digitalisering og regelendringer. 

Det gis økte rammer til finansiering av kommunale utleieboliger for å skaffe vanskeligstilte egnet 

bolig. 

Den distriktspolitiske innsatsen skal omformes til mer generelle tiltak, fremfor øremerkede tiltak. 

Dette vil først og fremst få betydning for bevilgningene til fylkeskommunen, men eventuelt indirekte 

også for kommunene gjennom eventuelt reduserte avsetninger til næringsfond mv.  

Innslagspunktet for utløsning av statlige tilskudd til ressurskrevende tjenester økes til 1,08 mill. 

kroner, dvs. kr. 37000, over deflatoren.  

4.6 Kommunens finansielle stilling pr. dato. Regnskapssituasjonen  

Budsjett- og økonomiplanforslaget legges fram medio november 2014. Beskrivelser og vurderinger 

bygger på det kunnskapsgrunnlag vi har per dato, jfr. også tertialrapporten til kommunestyret i 

september. 

I regnskaps- og tertialrapporten for første og andre tertial, er det tydeliggjort utfordringer med 

budsjettbalansen på driftsområdene inneværende år. Rådmannen varslet allerede første tertial et 

sannsynlig overbruk på virksomhetsområdene på mellom 4 og 6 mill. kroner.  

I andre tertialrapport er anslaget for virksomhetsområdene noe forbedret.  Samtidig er antydet en 

forventning om en ytterligere svikt i skatteinntektene for inneværende år.  

Ut fra regnskapet pr. utgangen av oktober er det grunnlag for å forvente en netto overskridelse på 

driftsområdene samlet på rundt 3 mill. kroner (usikkerhet +/-1 mill.) og en svikt i skatteinntektene på 

ca. 1 mill. kroner. Dette gir et forventet samlet merforbruk i driftsregnskapet på rundt 4 mill. kroner 

(usikkerhet +/-  2 mill. kroner). 

Vi må påregne overskridelser både på bistandsområdet og oppvekstområdet; muligens en viss 

overskridelse også innenfor sentraladministrative funksjoner på grunn av økte utgifter til IKT. 
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Et eventuelt merforbruk/mindreinntekter på 4 mill. kroner vil regnskapsmessig bli håndtert gjennom 

tilsvarende reduksjon i budsjetterte avsetninger til fond. Brutto er avsetninger i revidert budsjett på 

vel 20 mill. kroner.  Vi har således gode driftsmarginer inneværende år. 

Den finansielle stillingen kan beskrives med utgangspunkt i Kostra-tallene for 2013. 

 

Inderøy 

2012 

Inderøy 

2013 

Jevn- 

aker 

2013 

Skaun 

2013 

Kostra 

gr.07 

2013 

NT  

2013 

Landet 

u.Oslo 

2012 

Landet 

u.Oslo 

2013 

Snitt 

Innherred 

2013 

Brutto driftsres/driftsinnt 5,3 5,5 0 3,2 2,1 2,5 2,1 1,8 1,6 

Netto driftsres/driftsinnt 4,2 4,4 1,5 6,1 2,2 0,9 2,6 2,4 0,4 

Langs gjeld/br driftsinnt 

 

202,9 208,1 221,2 194,6 199,5 213,1 194,6 202 209,9 

Arbeidskap /br driftsinnt 7,9 10,7 8,2 21,6 16,4 6,9 14,5 14,7 6,4 

Netto lånegj/ kr innbygger 52959 54505 44707 32797 45752 59107 44292 46985 53857 

Tabell 4.8 Finansielt utgangspunkt jf. Kostra 

Vi har pr utgangen av 2013 gode driftsresultater. Lånegjelden ligger innenfor en normal variasjon. Vi 

ligger under snittnivået i Nord-Trøndelag og på Innherred, men nesten 20 % over landsnivået og 

sammenlignbare kommuner i landet (20 % utgjør ca. 90 mill. kroner). 

Dette bildet vil være noe endret ved utgangen av 2014. Vi har betydelig høyere investeringsnivå enn 

øvrige kommuner fram til 2016. Netto lånegjeld vil i perioden øke med minimum 25 % nominelt og 

inntil 20 % reelt. 

Vi har de siste år bygget opp våre frie fond til et normalnivå. Denne oppbyggingen er ytterst 

begrenset sammenholdt med gjeldsutviklingen. 

Inderøy kommune har som ambisjon å ta del i befolkningsveksten og de kommunaløkonomiske 

«fordeler» som det innebærer; i motsetning til de typiske vekstkommuner kan vi ikke forvente eller 

planlegge vår økonomi ut fra det. 

Når vi nå har lagt oss på et investeringsvolum som relativ sett er på nivå med 

investeringsprogrammene i de typiske vekstkommuner, så tar vi en risiko. Vi må være forberedt på – 

og planlegge med – at veksten i rente og avdragsutgiftene må dekke gjennom omstillinger i driften 

og/eller styrking av egne inntekter. 

Se nærmere om de langsiktige vurderinger i kapittel 4.7. 

4.7 Langsiktige økonomiske rammebetingelser og utfordringer. Scenarier 

En økonomiplanperiode er på 4 år. God økonomiplanlegging vil ofte kreve lengre tidsperspektiv; jf. 

beslutninger om investeringer som medfører økonomiske konsekvenser på inntil 50 år. 

 

Inderøy kommune har et særskilt behov for å ivareta langtidsperspektivet i sin løpende 

økonomiplanlegging begrunnet i følgende: 
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 Inntektsgarantimidlene (Ingar) og Inndelingstilskuddet utgjør til sammen 33,3 mil. kroner av 

de frie inntekter i 2014. I 2015 budsjetteres med vel 21 mill. kroner i sum inndelingstilskudd 

og skjønn som kompensasjon for bortfall av Ingar.  Det utgjør nærmere 6 % av de frie 

inntekter. Vi gjør opp forslaget til budsjett for 2015 med vel 4 mill. kroner i netto 

driftsresultat – tilsvarende engangskompensasjonen for bortfall av Ingar med 4 mill. kroner. 

Alle ordinære inntekter, inkludert inndelingstilskuddet, er disponert til drift.   

 

 Om vi i tillegg tar hensyn til mulige innstramninger som følge av endrede politiske 

prioriteringer, jf. nytt inntektssystem for kommunesektoren, så kan i verste fall det 

økonomiske utfordringsbildet bli relativt krevende. 

 

 Vi har et historisk høyt investeringsnivå de siste år. Vi kommer til å øke lånegjelden relativt 

kraftig fram til 2017.  Kombinasjonen fallende rammetilskudd og skatt - og økte rente- og 

avdragsutgifter – vil utfordre driften og evne til prioritering. 

 

 SSBs befolkningsprognoser for Inderøy er faktisk noe bedret sammenholdt med forrige år, se 

tabell foran.  Forrige prognose indikerte en relativt sterk reduksjon i befolkning ved antatt 

svak befolkningsvekst på landsbasis. Selv ved svak vekst på landsbasis opprettholdes i nye 

prognoser innbyggertallet på dagens nivå fram til 2030.  

I figuren nedenfor er den økonomiske utfordring forsøkt illustrert. Vi gjør en framskriving av 

forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter fram til 2032 (inndelingstilskuddet avviklet) basert 

på følgende forutsetninger: 

1. Inntekter fra skatt og rammetilskudd og andre frie inntekter, herunder eiendomsskatt etter 

dette forslaget, holdes konstant (nullvekst), reduseres med 0,3 % pr år, (nedgangsscenariet), 

eller økes med 0,3 % pr år (vekstscenariet). 

 

2. I nedgangsscenariet er forutsatt en 2 % reduksjon i inntektene som følge av endringer i 

inntektssystemet fra 2018. 

 

3. Kostnadene, sum kapitalkostnader og driftskostnader, er lagt flatt fram til 2032. 
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Figur 4.9 Framtidige scenarier når det gjelder inntektsutvikling/kostnadsutvikling (Kilde: SSB) 

Forskjellen på det beste og dårligste inntektsalternativet utgjør ved utgangen av 2032, 39 mill. 

kroner.  Selv mindre justeringer av årlige vekstforutsetninger får selvsagt betydelige utslag når en 

fremskriver over en periode på 15 år. 

Det svakeste vekstalternativet indikerer et omstillingsbehov ved dagens drift og oppgavefordeling på 

35 mill. kroner - eller 10 % av dagens nettokostnader.  Dette er et omstillingsbehov som vil være 

utfordrende på fag – og svært utfordrende for politikken.  Selv en nullstilling av investeringene fra 

2018 – for å redusere rente og avdragsbelastningen – vil bidra lite til løsningen på denne utfordring. 

Om vi beholder dagens inntektsnivå så har vi fortsatt utfordringer, men åpenbart mer håndterbare. 

Differansen mellom dette alternativets inntektsnivå og vårt forventede kostnadsnivå i 2018, er ca. 15 

mill. kroner.  Dette kan for eksempel håndteres gjennom en kombinasjon av reduksjoner i 

investeringsvolumer, reduksjon i kostnader eventuelt kombinert med økte eiendomsskatt (utover 

det nivå som er foreslått for 2018). Scenariet er uproblematisk faglig - og innenfor det som måtte 

være håndterbart politisk. 

Vekstalternativet kan fremstå mer gunstig enn det faktisk blir. Til vekstalternativet er knyttet en 

forventning om økt befolkning og økte behov.  

Hva er det egentlige eller teoretiske omstillingspotensialet – herunder mulig økt egenfinansiering - i 

Inderøy kommunes drift?  

Den kommende økonomi- og kvalitetsutredningen vil legge et bedre grunnlag for å bedømme dette.   

Om en sammenligner oss med de bedre «casene» når det gjelder effektiv drift for ulike 

virksomhetsområder i norske kommuner, så kan en grovt anta at det bør være mulig å effektivisere 

med f.eks. 20 mill. kroner.  Dette forutsetter strukturgrep både skole og helse og sosialområdet. 

Vi har i vår økonomiplan lagt inn 4 promille i boligskatt fra 2018 - tilsvarende 8 mill. kroner. Øvre 

grense er 7,5 promille tilsvarende en mulig merinntekt på ca. 7 mill. kroner.  
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I sum utgjør dette i størrelsesorden 25 mill. kroner som en indikasjon på omstillings- og 

inntektsforbedringspotensialet. 

Vi bør således være i stand til å håndtere et framtidsscenarium vedrørende rammebetingelser i 

området mellom nullvekstalternativet og nedgangsalternativet. 
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5. Kommunens hovedmål, strategier og satsinger 

5.1 Hovedstrategier – budsjett og økonomiplan 2015-2018  

Budsjett- og økonomiplanen tar utgangspunkt i gjeldende planverk. Det vises til tidligere beskrivelser 

av planstatus, planforankringer mv 

I vår visjon Best- i lag, jfr. kommuneplanens samfunnsdel, ligger en ambisiøs målsetting for 

kommunens tjenestenivå og rolle som forvalter og samfunnsutvikler. 

Inderøy kommune er en nylig sammenslått kommune og oppebærer et inndelingstilskudd på ca. 17 

mill. kroner fram til 2027 og som trappes ned til 2032. Det er nødvendig å ha med seg denne 

forutsetningen i vår løpende økonomiske planlegging. I dette ligger forutsetningen om å ta ut 

synergier av kommunesammenslåingen. 

En avgjørende faktor for utviklingen i kommunens økonomiske rammebetingelser er 

befolkningsutviklingen.  Vi viderefører vår strategi her – formulert slik: 

 Vi skal satse på og regne med befolkningsvekst, jfr. gjeldende samfunnsplan som målsetter 

en vekst til 7200 innbyggere i 2025. 

 Vi bør planlegge økonomien for en befolkning som i dag, dvs. ikke planlegge for nivåer på 

driften som ikke er «bærekraftig». 

 Vi bør være forberedt på befolkningsnedgang. I det ligger at en planlegger økonomien slik at 

en også kan håndtere den situasjonen uten uventede utslag i tjenestetilbudet.  

 Vi må videreføre en strategi for å ta ut synergier. Besparelser/omstilling bør disponeres slik: 

o Betale ned gjeld/bygge investeringsfond 

o Investere i samfunnsutviklingstiltak som kan styrke bo- og etableringslyst 

o Investere i kommunal infrastruktur på en måte som reduserer fremtidige 

forpliktelser: 

 Fysisk infrastruktur 

 Organisasjonsmessig infrastruktur – organisasjonsutvikling i bred forstand 

Vi har lagt til grunn nullvekst i de generelle frie inntekter i økonomiplanperioden.  

Det er utvilsomt gjeldsnedbetaling (evt. med samme effekt oppbygging av disposisjonsfond) som vil 

være det viktigste og sikreste bidraget til å avlaste omstillingsutfordringen i fremtid.   

Budsjett- og økonomiplanforslaget for drift er stramt. I en periode med betydelige investeringer for 

fremtid er det nødvendig å redusere driftsrammene. Driftsrammene reduseres med ca. 6 mill. kroner 

i perioden.  

Investeringsbudsjettet er betydelig. Investeringsnivået for kommende 4- års periode er historisk høyt 

på tross av at vi i praksis ikke tar inn nye prosjekter.  
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Vi anser at vi på denne måten kan bidra til å styrke Inderøysamfunnets konkurransekraft for de som 

skal bo og drive næring - og dermed bidra til å påvirke befolkningsutvikling og næringsetablering i 

positiv retning.  

5.2 Utvikling av organisasjon og kvalitet  

Generelt 

Inderøy kommune har som visjon og slagord «Best- I lag».  Dette er et enkelt slagord. Det kan 

fortolkes som ambisiøst, men er samtidig meningsfylt. Vi skal kunne ha som visjon å bli best.  

Kvalitet kan defineres på ulike måter. Gjøre tingene riktig, til riktig tid, og til rett kostnad er en mye 

brukt definisjon. En kommune med visjon å bli best må selvsagt kjennetegnes ved kvalitet. 

Et godt kvalitetssystem er viktig for Inderøy kommunes troverdighet. Dette fordi innbyggere, 

brukere, ansatte, politikere og andre berørte skal ha tillit til de tjenester og den leveranse som til 

enhver tid leveres – og tiltro til at fellesskapets ressurser forvaltes på best mulig måte.  

Kvalitet krever forbedringsevne og forbedringsvilje. En organisasjon av Inderøy kommunes størrelse 

kan ikke ha de store utviklingsavdelingene. Faktisk utvikling er ikke først og fremst avhengig av et 

stort utviklingsbyråkrati, men evne til å identifisere god praksis og omsette dette i egen organisasjon. 

Kommunen er i konstant utvikling og vi har en betydelig portefølge av utviklingsprosjekter – med 

sikte på bedre vår kvalitet. Denne innsatsen er knyttet til et stort antall planprosesser og 

utviklingsprosjekter (Saman for ein betre kommune, vurdering for læring mv). Se vedlegg for en 

samlet oversikt over pågående utviklingsprosjekter eller prosesser. 

Kvalitetsarbeid og balansert målstyring 

Kommunens roller er tradisjonelt delt i fire; samfunnsrollen, forvalterrollen, tjenesteyterrollen og 

demokratirollen.  Kvalitetskravet er knyttet til alle roller, men vil tradisjonelt være mest «forbundet» 

med forvalterrollen og tjenesteyterrollen. 

Rådmannen har et oppdrag fra kommunestyrebehandlingen i 2013 om å fremme en sak om 

overordnet kvalitetsplan og balansert målstyring sommeren 2014.   I ettertid fremstår det som 

naturlig å arbeide med denne saken som en del av Økonomi- og kvalitetsutredningen – som skal 

ferdigstilles våren 2015.  I innstillingen til selve budsjettsaken tilrås at fristen for denne leveransen 

forskyves. 

Av ulike grunner har jeg valgt ikke å ta med overordnet målekart ved denne rulleringen av budsjett- 

og økonomiplan. Det betyr ikke at arbeidet med å forbedre opplegget for balansert målstyring er lagt 

til sides. Vi regner med å få opp et betydelig mer gjennomarbeidet overordnet målekart til 

behandling til våren. 

I denne sammenheng vil også presentere en overordnet kvalitetsplan. En overordnet kvalitetsplan 

skal beskrive hvilke system og verktøy som skal benyttes for å sikre kvaliteten på tjenestene til 

innbyggere, brukere, ansatte og andre interessenter. Planen skal også si noe om hvordan vi jobber, 



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           61 

og hvordan vi følger opp kvalitetsarbeidet i kommunen med tanke på tiltak og ansvar, herunder krav 

til brukerundersøkelser, serviceerklæringer mv. Vi har i for liten grad brukt brukerundersøkelser som 

ledd i kvalitetsarbeidet og scorer dårlig på denne indikatoren i Kostra. Det skal tillegges at det 

inneværende år for første gang gjennomføres en bred brukerundersøkelse på Bistand- og 

omsorgsområdet.  

Det er nedsatt et administrativt kvalitetsutvalg bestående av leder og stab - og med representasjon 

fra arbeidstakerorganisasjonene. Utvalget (styringsgruppen) har ansvaret for å drive fram 

kvalitetsarbeidet på overordnet nivå; utarbeide forslag til overordnet plan for kvalitetsarbeidet i 

Inderøy kommune, med særlig fokus på kvalitetsutvikling generelt, kontinuerlig forbedring (KF) og 

strategiske valg. Utvalget skal bl.a. foreslå innsatsområder – særlig mot forbedringspunkter på 

internkontroll. Utvalget skal videre utarbeide en handlingsplan/tidsplan og/eller et årshjul som tar 

opp i seg viktige sjekktidspunkter. 

Nærvær og heltid 

Mål for nærværsprosent i 2014 er på 93,5 %, og vår prognose så langt for viser et nærvær på 91 %. I 

utgangspunktet har vi et langsiktig definert mål på 94 %. Rådmannen er av den oppfatning at det er 

realistisk å videreføre det som et langsiktig mål, men at et revidert mål for 2015 må settes til 93 %.  

Vi skal i 1. kvartal 2015 gjennomføre en ny medarbeiderkartlegging for hele organisasjonen, og 

undersøkelsen vil være et av bidragene for å utarbeide handlingsplaner innenfor de ulike enhetene.  

Rådmannen vil i 2015 ha et forsterket fokus på HMS-planer samt utviklingsarbeidet knyttet til 

kvalitetssystem og elektronisk system for avvikshåndtering. I nærværsprosjekter innenfor «Sammen 

om en bedre kommune», vil det være fokus på helsefremmede ledelse i tett samarbeid med 

bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter.  

Organisasjonspolitisk plan er behandlet av kommunestyret i 2014. I 2015 skal kommunestyret 

behandle innsatsområdene kvalitet, rekruttering, heltid og etikk.  Inderøy kommune har i en lengre 

periode hatt god tilgang på søkere til ledige stillinger. Vi opplever nå at vi har større utfordringer med 

å få søkere på enkelte områder - og spesielt innenfor bistand og omsorg på stillinger med krav om 

høgskoleutdanning. Dette må vi drøfte nærmere ved behandling av innsatsområde «rekruttering» 

innenfor vår organisasjonspolitiske plan. Over 120 av våre ansatte er fylt 58 år, og vi må arbeide 

aktivt med å få våre medarbeidere til stå i jobb samt legge et godt grunnlag for å rekruttere inn ny 

arbeidskraft.  

Heltid er et område hvor vi fortsatt ligger lavt på i forhold til andre kommuner. Spesielt gjelder det 

turnusyrker, og dette skal vi særskilt behandle i en plan for heltid.  

Økonomi- og kvalitetsutredningen 

Kommunestyret vedtok i desember 2014 å gjennomføre en full gjennomgang av kommunens 

virksomhet for å identifisere økonomiske omstillingsmuligheter og tilhørende kvalitetsforbedringer. 

Det økonomiske målet er å identifisere kostnads- og/eller inntektsforbedringer på 15 mill. kroner 

med effekt innen 2017. Rådmannen vil legge fram en rapport våren 2015. Vi arbeider i ulike 
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administrative grupper med å få på plass et faktagrunnlag som basis for videre analyser og 

vurderinger.   

Veksten i rente- og avdragsutgiftene, og en viss realvekst i pensjonskostnader, er i 

økonomiplanperioden balansert gjennom en reduksjon i driftsrammer på 6 mill. kroner og en økning 

i eiendomsskatten med 8 mill. kroner. I økonomiplanforslaget er allerede lagt inn en netto omstilling, 

herunder inntektsforbedring, på 14 mill. kroner. 

Det vises til de langtidscenarier for økonomi og behovsvekst som er skissert i kapittel 4.6 Langsiktige 

økonomiske rammebetingelser. Utfordringer mv. Vi har nok et latent behov for å identifisere 

omstillingspotensialer og inntektsforbedringer i størrelsesorden minimum 25 mill. kroner utover det 

som allerede er innbakt i forslaget til budsjett og økonomiplan.  Dette for å møte behovene til en 

raskt økende eldrebefolkning utover 20 tallet samtidig som vi skal trappe ned inndelingstilskuddet på 

17,7 mill. kroner.   

Er dette mulig?  

Det er sannsynligvis både teknisk og faglig mulig og forsvarlig selv om det vil kreve relativt betydelig 

strukturgrep og nok også reduksjoner i enkelte tilbud.  

5.3 Inderøy 2020  

Status og utfordringer 

Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av Inderøy 

kommunestyre høsten 2009.  

 

Programmet Inderøy 2020 er kommunens hovedinstrument for samarbeid med frivillighet og 

næringsliv om samfunnssatsning og næringsutvikling i Inderøy. Formannskapet er øverste politiske 

styringsorgan. Et eget programstyre, ledet av ordfører, er sammensatt av representanter fra 

kommune, næringsliv og frivillighet. 

De sentrale delmålene som skal bidra til å oppfylle hovedmålet i Inderøy 2020 er: 

 Økt bolyst, bokraft og tilflytning 

 Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser 

 En varig nyskapings- og utviklingskultur 

I henhold til siste vedtak i kommunestyret forutsettes programmet avsluttet innen 01.01.2016.  

Rådmannen vil i denne omgang ikke foreslå en utvidelse.  Det er dog viktig at det tette og gode 

samarbeidet mellom samfunnsaktørene, som er oppnådd gjennom programmet, ikke svekkes 

fremover. Det bør gjøre en selvstendig utredning på dette i 2015. 
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Budsjett og økonomiplan 

Tabellen viser en oversikt over midler og disponering ut 2015. 

Inderøy 2020  

  

 

Budsjett 

2014 

Anslått 

forbruk 

2014 

 

Budsjett 

2015 

Drift: 

3501 Hovedprosjekt Inderøy 2020 600 400 500 

3502 Mulighetenes landbruk 2020 50 50 0 

3503 Nærings- og industriutvikling 2020  0 0 200 

3504 Sentrumsutvikling Straumen 2020  100 50 100 

3505 Kulturløft 2020 (inkl. kulturplan)  150 50 150 

3506 Omdømmebygging 2020 350 250 300 

3507 Opplevelse og reiseliv 2020 600 350 400 

3508 Stedsutvikling Mosvik sentrum 100 50 50 

3509 Sandvollan og annen stedsutvikling 150 50 100 

3510 Infrastruktur og fibersatsing   250 

8503 Bredbåndutbygging   400 

 Eksterne tilskudd  -375 -375 

 Sum drift 2100 875 2075 

Investering 

9105 Stedsutvikling Straumen  2500 2500 2600 

 9106 Mosvik sentrum stedsutvikling* 500 500 780 

 8503 Bygdafiber 800 800 0 

  

 - minus mva.komp for alle 

prosjektene -760 -600 -676 

 

 Sum investering  3040 3200 2704 

 Eksterne tilskudd   -2400 

 Låneopptak   -304 

 

Sum finansiering  3040 3200 -2704 

                            Samlet for Inderøy 2020 5140 4790 4779 

Tabell 5.1 Budsjett og økonomiplan  

Kostnader og finansiering 

Det er avsatt over tid til et eget disposisjonsfond til Inderøy 2020 som er brukt til administrasjon, 

utredninger, planlegging av prosjekter og delvis tilskudd til investeringer (som tilskudd til bredbånd). 

Det planlegges ikke satt av ytterligere midler til dette dedikerte fondet i 2015. Med den 

disponeringsplan som er beskrevet over vil fondet være i null ved utgangen av året 2015. 

Som fremgår budsjetteres med 2,075 mill. kroner til drift og 2,704 mill. kroner i investering i 2015. 

Dette finansieres gjennom disponering av fond, eksterne tilskudd og et lånopptak på 0,3 mill. kroner. 
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Inderøy 2020 finansiering i 2015 ved hjelp av eksterne tilskudd 2,775 mill. kr. Bruk av tidligere avsatte 

midler disposisjonsfond Inderøy 2020 2,037 mill. kroner, samt låneopptak 0,304 mill. kroner til delvis 

finansiering av stedsutvikling. 

Administrasjon  

Det budsjetteres under prosjekt administrasjon kr. 500.000,- i 2015 til videreføring av bl.a. NærUng 

(kr. 150.000,-) og Trainee-ordning (kr. 150.000,-). NærUng er et prosjekt initiert av Steinkjer 

Næringsselskap AS, med fokus på ungdom (13-26 år) og næringsutvikling. Inderøy kom med i 

prosjektet i 2013. Rådmannen er innstilt på å tilrå en forlengelse av NærUngprosjektet under 

forutsetning av positiv evaluering i høst.  I tillegg til trainee-ordning og Nær-Ung foreslås at midler 

avsatt til hovedprosjekt brukes til konsulenttjenester (inklusiv kostnader knyttet til forprosjektering 

av nye delprosjekter), møter, annonsering og tilskudd til arrangement, kr. 200.000 i 2015.   

Mulighetenes Landbruk 

Delprosjekt Mulighetenes Landbruk var et prosjekt etablert i 2011 og avsluttet høsten 2013.  

Nærings- og industriutvikling  

Vi har et variert og aktivt næringsliv i Inderøy. Inderøy kommune har en god dialog med 

næringsforeningen.  Videreutvikling av eksisterende næringsliv i kommunen må ha høg prioritet. 

Målet er en vekst i sysselsettingen i Inderøy på 10 %.  

For en generell beskrivelse av næringslivet i kommunen, viser vi til et eget kapittel i rådmannens 

forslag til Budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018 – Verdiskapning og næringsliv. 

Nærings- og industriutvikling er et delprosjekt som stadig vil være under utvikling, og hvor 

Programstyret er en naturlig drøftingsarena for nye initiativer – i samhandling kommune og 

næringsliv. 

De viktigste fokusområdene har vært bedre tilrettelegging av næringsarealer. Et forprosjekt for 

Lensmyra er under sluttføring. Videre er under planlegging en utredning for oppgradering av 

Sundsøy.  Det er videre avsatt nye næringsarealer i Kirknesvågen i henhold til vedtatt 

investeringsplan. 

For 2015 vil rådmannen tilrå at det i tillegg til aktivt bruk av næringsfond avsettes kr. 200.000,- 

gjennom disposisjonsfond Inderøy 2020. Midlene forutsettes brukt til informasjonsvirksomhet, 

mulighetsstudier, forprosjektering mm knyttet til næringsutvikling i kommunen.  

Eventuelle investeringer knyttet til Nærings- og industriutvikling budsjetteres over ordinært 

investeringsbudsjett. 

Sentrumsutvikling/stedsutvikling Straumen 

Styrking og synliggjøring av Straumen som kommunesenter er forankret i kommunedelplan 

Straumen. Det er gjort betydelige investeringer i sentrumsutvikling i Straumen de senere år både i 

offentlig og privat regi. 

Det opereres i oppsettet med to prosjektnummer – ett for drift og ett for investering. 
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Konsulentfirmaet Rambøll utarbeidet i 2012 en mulighetsstudie som peker på flere konkrete tiltak 

for å oppgradere sentrumsområdet og øke attraktiviteten både for næringsliv, fastboende og 

besøkende. 

Rambøll produserte to rapporter - begge med overskrift Tettstedutvikling i Straumen: 

 En forankret prinsipp-plan for sentrums funksjonsinnhold med vekt på nærings- og 

kulturaktivitet. En utredning for identifisering og rekruttering av ny aktivitet i Straumen til 

erstatning for den virksomheten som vil bli flyttet til nytt handelssentrum på Ness-jordet. 

 Prinsipp-plan for fysisk utforming og utsmykking av gater, møtesteder og grøntarealer.  Fra 

nederst i Straumen via Meieribakken, undergang riksveg, torg ved nytt senter og videre til 

båthavna ved Børgin. 

Rapportene er nyttige som bakgrunn for videre utvikling av Straumen. 

Den videre konkrete innsatsen er knyttet til: 

- Utviklingen av aksen fra den ferdig opparbeidede Sparebanktomta, via Klokkarstu og ned til 

området mellom Rød og Grønnbrygga, med trafikkmessige avgrensninger, opparbeiding av 

arealer for allmenn bruk, bryggeløsninger, belysning mv 

 

- Kunst i offentlig rom og utsmykking. Et prosjekt som strekker seg langs aksene Sentrum- Børgin 

og Sentrum- Venna. 

For å få realisert og avsluttet de mange planer for Straumen foreslår rådmannen at det, i samsvar 

med budsjettvedtak høsten, avsettes 2,6 mill. kroner i 2015 i investeringsmidler. I tillegg avsettes  

kr. 100.000 i driftsmidler.  

Kulturløft Inderøy 

Kultursatsning er åpenbart en samhandlingsarena for kommune, frivillighet og næringsliv. 

Utgangspunkt for prosjekt «kulturløft» er nylig vedtatt kulturplan for Inderøy kommune – med 

kulturvisjonen «Jordnært og himmelhøyt».  

Rådmannen tilrår at det for 2015, gjennom disposisjonsfond – Inderøy 2020, øremerkes kr. 150.000,- 

til utviklings- og stimuleringstiltak på kulturområdet. Midlene skal kunne brukes til arenabygging og 

tiltak for å styrke samhandling og samarbeide, ideutvikling nye kultursatsninger/uttrykk og 

kompetanseutvikling.  

Omdømmebygging 

Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser og defineres ofte som 

det bilde du får på netthinna når du ser eller hører kommunens navn. 

Inderøy kommune har forpliktet seg til å støtte Frivillig Inderøy sitt bolyst-prosjekt. Kommunen skal i 

henhold til avtale bidra med kr. 100.000,- per år i tre år. (2013, 2014, 2015). Bolyst-prosjektet kom 

ikke gang for fullt før i 2014. Overføringer i 2014 beløper seg til kr. 200.000. Rådmannen foreslår at 

resterende støttetilsagn på kr. 100.000,- overføres i 2015.  
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Rådmannen foreslår videre at det også for 2015 settes av en ramme på kr. 200.000,- til direkte 

markedsføring av Inderøys kvaliteter som bosted og sted for å drive næring.  

Opplevelse og reiseliv  

Opplevelse og reiseliv er en tydelig næringslivsatsning i Inderøy, med et stort utviklingspotensial.  

Strategisk næringsplan presiserer at Inderøy skal være en spydspiss innenfor reiselivsutvikling. I 2012 

ble det gjennomført et forprosjekt for å starte prosessen med utvikling av opplevelse og reiseliv i 

Inderøy kommune.  

Forprosjektet anbefaler at Inderøy kommune, enten i egen regi eller sammen med andre aktører, 

setter i gang følgende prosjekter: 

1. Det gode vertskap i Inderøy. Utdanning av Inderøy-verter/ambassadører.  

2. Bærekraftig destinasjon Inderøy 

3. Aktivitet/adventure 

4. Stedsutvikling Straumen 

Delprosjektene «Det gode vertskap» og «Bærekraftig destinasjon/reisemål» avsluttes i sin 

«nåværende form» ved utgangen av 2014.  

Det er utarbeidet utkast til «Handlingsplan for Bærekraftig Reisemålsutvikling Inderøy», som foreslår 

at Den Gyldne Omvei sammen med Inderøy Næringsforening og Jægtvolden Fjordhotell, søker 

Innovasjon Norge om hovedprosjekt med oppstart tidlig i 2015. 

Hovedprosjektet har en kostnadsramme på ca. 1,3 mill. kroner med 85 % finansiering fra Innovasjon 

Norge. Egenfinansieringen (som i hovedsak forutsettes dekket av reiselivet/næringslivet i Inderøy), er 

stipulert til kr. 200.000.  

For 2015 foreslår rådmannen at det avsettes kr. 400.000 til delprosjektet Opplevelse og reiseliv. Kr. 

200.000 brukes til å understøtte hovedprosjekt Bærekraftig reiseliv og videreutvikling av Det gode 

vertskap.  Resterende beløp brukes til omdømmebygging og utvikling av andre reiselivssatsinger, 

eksempelvis turistbrosjyrer, kart, tilrettelegging av turstier, utarbeiding av forskjønningsplan, rydding 

av vegkanter langs sentrale innfallsveger til Straumen mm. 

Stedsutvikling Mosvik sentrum 

Gjennom Inderøy 2020 har kommunen tatt en koordinerende rolle i det videre arbeidet med 

stedsutvikling i Mosvik sentrum.  

Mosvik sentrum er under utvikling og omdanning.  Ny Mosvik skole er bygget. Vimpelivegen og 

Museumsområdet er betydelig oppgradert med veg, belysning, benker mv. Strandpromenaden/ 

Mosvikstranda er under prosjektering.   

Rådmannen foreslår budsjettert kr. 780.000 for 2015.  Midlene skal brukes til investeringer knyttet til 

utvikling i Mosvik sentrum, inklusiv utarbeidelse av tilstandsrapport for det gamle kommunehuset i 

Mosvik.  



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           67 

På driftssiden foreslås avsatt kr. 50.000, som primært skal brukes til møter, informasjonsvirksomhet 

og andre driftskostnader som kan påbeløpe kommunen.     

Stedsutvikling Sandvollan 

Lokale krefter på Sandvollan har etablert et prosjekt – «Ny giv i lokalsamfunnet» - som skal utvikle 

området rundt skolen og samfunnshuset på Sandvollan. Med bakgrunn i innspill i folkemøte på 

Sandvollan i januar 2014, er satt opp en prioritert tiltaksliste, som skal danne bakgrunnen for videre 

utvikling på Sandvollan.   

Rådmannen finner det naturlig at kommunen fortsatt engasjerer seg i dette prosjektet og vil foreslå 

at det settes av kr. 100.000 i 2015 som kommunens bidrag til drift av annen Stedsutvikling 

Sandvollan og eventuell annen stedsutvikling i kommunen.  

Infrastruktur og fibersatsing 

Inderøy kommune har gjort politiske vedtak om organisering i bygdefiberprosjekt. Gjennom vedtak i 

kommunestyre 25.06.12, legges det tydelige føringer for eventuelle engasjementer fra Inderøy 

kommune i bygdefiberprosjekter: 

1. Prosjektene må initieres av private/frivillige. 

2. Prosjektene må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som ligger 

høyere enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging. 

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut. 

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10 % av totalkostnad og bør være lavere enn 

privates egenfinansiering i form av kontantinnbetaling. 

5. Inderøy kommunestyre er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungerer som 

annen infrastruktur. Dette innebærer at del- eller heloffentlig finansiert fiberutbygging på 

sikt bør kunne benyttes av flere internettleverandører. 

I Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 blir det presisert at: «Inderøy ønsker å være en ledende 

kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. Utbygging av bredbånd til alle grender 

må gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur er en vesentlig forutsetning for utvikling av 

næringslivet og for bosetting (inklusiv fritidsboliger)» 

Utbygging av fiber fra Utøy til Mosvik sentrum er sluttført. Ett bygdefiber-prosjektet er gjennomført. 

I tillegg er det i 2014 gitt kommunalt tilskudd til to mindre breibåndutbygginger.  

Fra 1. januar 2014 er det innført en ny statlig ordning for bredbåndutbygging, med Post- og 

teletilsynet som forvalter av tilskuddsordningen.  Dette betyr i praksis at dagens ordning med lokale 

bygdefiberlag som utbyggere faller bort. Fra nå av er det kun kommuner eller fylkeskommuner som 

kan stå som søker/prosessleder til utbygging og at alle prosjekt som mottar støtte skal håndteres i 

samsvar med lov om offentlig anskaffelser. 

Med bakgrunn i dette sendte Inderøy kommune våren to søknader til Post- og teletilsynet, via 

fylkeskommunen. Ingen av søknadene fikk støtte i 2014. 
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Kommunens engasjement i forhold til utvikling av bredbånd og annen digital infrastruktur bør styrkes 

ytterligere. Rådmannen forslår derfor at det i 2015 avsettes kr. 250.000,- i driftsmidler for å 

engasjere en person, som skal jobbe både med en helhetlig plan for bredbåndutbygging og være 

motor i arbeidet med finansiering og gjennomføring av konkrete bredbåndsutbyggingsprosjekter.  

Både bredbåndkompetanse og innkjøpskompetanse vil være viktige suksessfaktorer.  

Det foreslås videre at det på driftsbudsjettet for 2015 avsettes kr. 400.000 til kommunalt bidrag til 

bredbåndutbygging. 

Avsluttende kommentarer 

Prosjektet/programmet Inderøy 2020, har pågått siden 2009. Dette er en lang periode for et 

prosjekt. Rådmannen foreslår derfor at programperioden formelt avsluttes ved utgangen av 2015. 

Rådmannen vil tilrå et formalisert samarbeide mellom frivillighet, næring og kommune og at et 

opplegg for dette utredes i 2015.  
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6. Driftsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 -2018  

6.1 Hovedoversikt – saldering drift 

Det vises til ytterligere spesifikasjoner av budsjettforslaget på funksjonsnivå i kapittel 7 på det 

enkelte virksomhetsområde.  Budsjettet foreslås vedtatt med bindende virkning etter spesifikasjonen 

nedenfor:  

 

Tabell 6.1.1 Hovedoversikt drift 2015-2018 

Hovedoversikt budsjett 2015 

Tall i 1000 kroner

Opprinnelig 

budsjett

 2014

Revidert 

budsjett 

2014

Konsekvens-

justert 

budsjett 

2015

Budsjett 

2015 2016 2017 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -126 962 -126 962 -135 002 -135 002 -135 002 -135 002

Ordinært rammetilskudd og inntektsutjevn. -243 433 -243 433 -222 371 -218 903 -218 903 -218 903

Skatt på eiendom -2 464 -2 464 -2 464 -4 464 -10 464 -10 464

Andre direkte eller indir. skatter (del av skatteinnt) -800 -800 -800 -800 -800 -800

Andre generelle statstilskudd -2 796 -2 796 -2 749 -2 684 -2 619 -2 554

Sum frie disponible inntekter -376 455 -376 455 -363 386 -361 853 -367 788 -367 723

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -4 620 -4 620 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15 843 15 843 17 500 18 200 20 500 20 500

Avdrag på lån 17 000 17 000 19 160 21 900 22 600 22 200

Netto finansinntekter/-utgifter 28 223 28 223 33 660 37 100 40 100 39 700

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger 17 539 23 962 4 146 2 116 6 719 7 543

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 -2 138

Bruk av ubundne avsetninger -900 0 0 0 0

Netto avsetninger 17 539 20 924 4 146 2 116 6 719 7 543

FORDELING jf linje i 1A

Til fordeling drift -330 513 -327 308 -325 580 -322 637 -320 969 -320 480

FELLESUTGIFTER

Fellesområde inntekter -1 173 -1 173 -1 236 -1 236 -1 236 -1 236

Fellesområdet diverse (pensjon, tap fordr) 210 2 610 4 075 4 075 5 075 5 075

Avskrivninger - overføringer fra VAR -4 064 -4 064 -4 618 -4 618 -4 618 -4 618

Fellesområde til leggsbevilgninger 7 940 2 067 4 600 4 600 4 600 4 600

SUM felles 2 913 -560 2 821 2 821 3 821 3 821

TIL VIRKSOMHETSOMRÅDENE -327 600 -327 868 -322 759 -319 816 -317 148 -316 659

VIRKSOMHETSOMRÅDER

Politisk virksomhet 3 419 3 445 3 481 3 500 3 343 3 400 3 343

Fellesadm, plan og næring 24 800 24 898 24 917 25 700 25 450 25 450 25 450

SUM Oppvekst 118 960 119 752 119 888 119 400 117 751 115 629 115 021

SUM helse, omsorg og sosial 134 836 133 704 127 544 129 767 129 767 129 767 129 767

Kultur 15 885 15 925 15 370 14 950 14 950 13 950 13 950

Kommunalteknikk 29 700 29 865 29 561 29 400 29 400 29 400 29 400

Vann 0 0 0 42 -845 -448 -272

Avløp 0 0 0 0 0 0 0

Diverse Fond 0 0 0 0 0 0 0

Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn 0 0 0 0 0 0 0

SUM ansvarsområder 327 600 327 868 320 761 322 759 319 816 317 148 316 659

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat 17 539 20 924 4 188 1 271 6 271 7 271

Budsjett og økonomiplan 2015-2018
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Budsjett- og økonomiplan er gjort opp i balanse. Vi beregner et netto driftsresultat på 4,1 mill. kroner 

i 2015. Vi får etter planen et ytterst svakt netto driftsresultat i 2016. I 2017 og 2018 ligger planlagt 

netto driftsresultat på 6 til 7 mill. kroner. Normen er 2 % eller ca. 10 mill. kroner.    

Et netto driftsresultat på i underkant av 5 mill. kroner kan oppfattes som minimum sikkerhetsmargin 

for å møte mulig svikt i inntektsutviklingen og uventede merkostnader.  Budsjettet er saldert med 

det mest optimistiske KS-anslaget for skatt og rammetilskudd, et rente- og avdragsbudsjett som ikke 

tåler vesentlig renteoppgang, og et driftsbudsjett med stramme kostnadsrammer. (jfr. for eksempel 

utviklingen i sosialhjelpsutgiftene). Et budsjettert netto driftsresultat på 4,1 mill. kroner kan lett vise 

seg å være en for svak margin. 

Det foreslås planlagt med eiendomsskatt fra 2016. Rådmannen anser det som lite realistisk at den 

pågående økonomi- og kvalitetsutredningen vil kunne komme opp med gjennomførbare 

tiltaksforslag som kan forebygge behov for eiendomsskatt.  

Merk at driftsbudsjettet gjøres opp med midlertidige inntekter på 21,7 mill. kroner, herav 

inndelingstilskudd 17,7 mill. kroner og 4 mill. kroner i skjønnsmidler som kompensasjon for bortfall 

av INGAR.  

Konsekvensjustert budsjett for driftsområdene (virksomhetsområdene) beregnes til 320,7 mill. 

kroner. Budsjettforslaget er på 322,7 mill. kroner. Dette gir en reell økning på 2 mill. kroner i forhold 

til opprinnelig budsjett. Sammenholdt med revidert budsjett er den reelle endring omtrent den 

samme.  

Innenfor en i praksis uendret realramme for driften, skjer det omprioriteringer og 

ressursomdisponeringer.   

Viktige enkeltkostnadsdrivere i budsjett for 2015 er IKT-kostnader, ressurskrevende tjenester bistand 

og omsorgsområdet, tilskudd til private barnehager og pensjon.  

6.2 Frie disponible inntekter 

Skatt og rammetilskudd 

Til grunn for vårt inntektsanslag for økonomiplanperioden, ligger uendret befolkning. Ved samme 

utvikling i befolkningssammensetning som landet for øvrig, vil vi få en reduksjon i relativt 

utgiftsbehov tilsvarende mindreveksten i befolkning. 
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Anslagene på skatt og rammetilskudd med underliggende spesifikasjon fremgår av tabellen 

nedenfor:  

Inntektsutviklingen Opprinn Revidert Økonomiplan - faste priser. Basis 2015 

  budsjett budsjett Budsjett       

  2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Rammetilskudd og skatt 371 195 369 195 358 173 354 705 354 705 354 705 

 - herav skatt 126 962 126 962 135 002 135 002 135 002 135 002 

 - herav andre dir/ind.skatt  800 800 800 800 800 800 

 - herav rammetilskudd totalt 243 433 241 433 222 371 218 903 218 903 218 903 

   -- herav ordinært 207 735 205 735 193 777 194 709 194 709 194 709 

   --herav skjønn 2 300 2 300 900 500 500 500 

  --herav ekstra skjønn KMD 

  

4 000 

  

  

   --herav Distriktstilskudd 

  

5 940 5 940 5 940 5 940 

   --herav Ingar 16 162 16 162 0 0 0 0 

   --herav Inndelingstilskudd 17 236 17 236 17 754 17 754 17 754 17 754 

 

Tabell 6.2.1 Inntektsutviklingen 2015-2018 

 

Figur 6.2.1 Rammetilskudd og inntektsutjevning 2014-2015 

Kommunenes Sentralforbunds inntektsprognosemodell gir et anslag for sum rammetilskudd og skatt 

på 358,1 i 2015 (371,1 mill. kroner i 2014).  I dette inngår 17,7 mill. kroner i inndelingstilskudd, 0,9 

mill. kroner i fast skjønnstilskudd og 4 mill. kroner i ekstraordinært skjønn. Nærmere 6 % av Inderøy 

kommunes generelle inntekter i 2015 er således midlertidige!  

Inderøy kommunes beregnede andel av det ordinære rammetilskuddet reduseres med litt over 1 % 

de siste år; hovedsakelig som følge av en lavere vekst i folketall enn landet for øvrig. 
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kompensasjon for de samme elementene gjennom inntektsgarantiordningen. Med videreført Ingar 

ville Inderøy kommune i 2015 motta ca. 8 mill. kroner fra ordningen. 

I 2015 vil kommunen få 4 mill. kroner i skjønnsmidler som kompensasjon for avvikling av Ingar. 

Inderøy kommune oppebærer distriktstilskudd på 5,94 mill. kroner fra 2015. Dette «korrigeres» ved 

en reduksjon i skjønnstilskudd fra 2,3 til 0,5 mill. kroner. Det faste skjønnstilskuddet som ble innført i 

sin tid for å kompensere for at Inderøy kommune falt utenfor distriktstilskuddsordningen, er kraftig 

nedtrappet etter 2012. 

Inndelingstilskuddet utgjør 17,7 mill. kroner. Det er dette tilskuddet etter kommunesammenslåingen 

som skal trappes ned fra 2027 til 2032. 

I oversikten nedenfor er den nominelle og reelle veksten i samlet skatt og rammetilskudd 

dokumentert.  Vi tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2014 på 371,1 mill. kroner. (I 

Statsbudsjettet beregnes veksten ut fra et siste revidert anslag på 368,1 mill. kroner) 

Vekst i skatt og rammetilskudd 2014-2015 

tall i 1000 

 Nominell vekst (vekst i kroner) -12 233 

Pris og lønnsvekst -10 662 

Realvekst skatt og rammetilskudd -22 895 

Nye oppgaver/endret finansiering - herav: -18 108 

 - avvikling kommunal medfinansiering -7 945 

 - rammetrekk redusert arbeidsgiveravgift -9 900 

 - rettighetsfesting BPA 400 

 - effekt av endringer i rammebetingelser barnehager -445 

 - andre endringer skole og oppvekst 90 

 - andre endringer helse og sosial mv -308 

Realvekst skatt og rammetilskudd -4 787 

Tabell 6.2.2 Vekst i skatt og rammetilskudd 2014 - 2015  

Når det korrigeres for nye oppgaver og finansieringsendringer, beregnes en samlet reduksjon i skatt- 

og rammetilskudd fra opprinnelig budsjett 2014 på ca. 4,8 mill. kroner. Dette er relativt betydelig 

utslag. 

For nærmere spesifikasjon av oppgaveendringer vises til kapittelet som omhandler statsbudsjettet og 

gjennomgang under det enkelte virksomhetsområde. 

Eiendomsskatt 

Verker og bruk 

Inderøy kommune har i 2014 ikke eiendomsskatt på boliger, men eiendomsskatt på verker og bruk 

med sats 7 promille. Det er 15 eiendommer/linjenett/kraftverk bedrifter som svarer for 

eiendomsskatt på verker og bruk i Inderøy kommune. Av en samlet inntekt fra eiendomsskatt på 

|1,67 mill. kroner utgjør kraftverket (Mosvik) 1,28 mill. kroner.  
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Rådmannen tilrår at sats på 7 promille videreføres for 2015 for å opprettholde inntektsnivået fra 

2014. Det planlegges med en nytaksering av en del nyinstallasjoner i nær fremtid. 

Boligeiendommer  

Rådmannen anser at innføring av eiendomsskatt på bolig ikke er til å unngå.  En forventet svakere 

utvikling i våre generelle inntekter, kombinert med et betydelig investeringsprogram og en 

utfordrende kostnadsutvikling særlig på bistand og omsorgsområdet, gjør at vi må utnytte egne 

inntektsmuligheter bedre.   

Som det vil fremgå av våre langtidsanalyser er kommunen sannsynligvis avhengig av både vesentlig 

gjeldsnedbetaling og kostnadsreduksjoner i driften de kommende økonomiplanperioder for å kunne 

møte en periode med økende pleie og omsorgsutgifter og avvikling av inndelingstilskudd utover på 

20 tallet. Vi er i så måte avhengig av både eiendomsskatt og vesentlige kostnadsreduksjoner i driften. 

Økonomi og kvalitetsutredningens mål om å identifisere 15 mill. kroner i omstillingspotensiale er 

sannsynligvis ikke tilstrekkelig. 

Med slikt utgangspunkt vil det være tilrådelig å innføre eiendomsskatt umiddelbart – rett og slett for 

å lette på omstillingen frem i tid. 

Rådmannen foreslår at det allerede nå gis klarsignal for planlegging av innføring av eiendomsskatt på 

bolig fra 2016.  Rådmannen kan vanskelig se hvordan vi på en rimelig realistisk måte skal balansere 

driftsbudsjettet i økonomiplanperioden uten. 

Fra 2015 kan kommunene basere utskriving av eiendomsskatt på                 

ligningsmyndighetenes formuesfastsettelser. Grunnlaget for eiendomsskatt vil være 

formuesgrunnlaget fratrukket en reduksjon på 33 % - før eventuell lokal reduksjonsfaktor og 

eventuelt bunnfradrag. Fra 2015 vil den obligatoriske reduksjonsfaktoren være 20 %. 

Alternativt gjennomføres en full taksering etter de ordinære retningslinjer for 

eiendomskattetaksering etter eiendomsskattelovgivningen.  Steinkjer har gjennomført en slik 

taksering i senere år. Verdal og Levanger har nettopp gjennomført en retaksering. 

Det er i økonomiplananslaget lagt til grunn en inntekt fra boliger på 2 mill. kroner pr. promille.  Dette 

bør være et forsiktig anslag.  Det beregnes kostnader ved innføring på 2 mill. kroner i 2016 og en 

opptrapping til 4 promille fra 2017. Inntektsbidraget fra eiendomsskatt på bolig utgjør da ca. 8 mill. 

kroner. Dette representerer en gjennomsnittlig belastning for huseierne i Inderøy på nivå med 

Verdal, Levanger og Steinkjer. 

Eter reglene kan en kommune som har eiendomsskatt på verker og bruk, første år fastsette en sats 

for boliger lik den for verker og bruk.  Dette vil i prinsippet si 7 promille. Dette vurderes som 

urealistisk. 

Dersom forslaget vedtas vil rådmannen fremme en egen sak til politisk behandling våren 2015. 
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Andre generelle statstilskudd 

Rentekompensasjon investering  

Kompensasjonen omfatter en rekke lån som over år er tatt opp til skole og sosialformål. 

Kompensasjonene gis på grunnlag av søknad innenfor gitte rammer.   Det er kompensasjonstilskudd 

for omsorgsboliger og sykehjem som utgjør den vesentligste andelen av kompensasjonen.    

Når det gjelder omsorgsboliger og sykehjem er utbetalingen av kompensasjonstilskudd relatert til 

den gamle ordningen fra før 2008, hvor det var en kombinasjon med oppstartingstilskudd og et 

løpende kompensasjonstilskudd over 30 år. For prosjekter bygd etter 2008 blir det gitt et 

Investeringstilskudd. Det er ingen ramme for dette tilskuddet. 

For skolebygg med rentekompensasjon er det satt en øvre ramme for investeringer.  Kommunen får 

kompensasjon for bla. Inderøy ungdomsskole, Mosvik og Sandvollan skole.  

Inntektsanslaget for 2015 og fremover er satt på grunnlag av oppgaver fra Husbanken.   

6.3 Finansinntekter og- utgifter. Renter og avdrag 

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

 Investeringsutgiftene. 

 Netto driftsresultat og disponeringen av dette. 

 Rentenivå 

 Avdragstakt 

Det vises til beskrivelsen av investeringsprogrammet og lånebehovet under kapittel. 9.1. 

Kommunen er inne i en periode med betydelige investeringer og det er en betydelig investeringsplan 

som skisseres for økonomiplanperioden.  Investeringene i fire års perioden 2015- 2018 kommer 

likevel ut 80 mill. kroner lavere enn i gjeldende økonomiplan.  I praksis skyldes dette at 

investeringene i IOKS er betydelige i inneværende budsjettår.      

 

 

Figur 6.3.1 Utvikling i langsiktig gjeld og låneopptak 2014-2018 
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Kommunen vil ved inngangen til budsjettåret 2015 ha en brutto lånegjeld på ca. 486 mill. kroner og 

ved utgangen en beregnet bruttogjeld på ca. 628 mill. kroner. Dette under forutsetning at 

budsjetterte avdrag som ligger noe over minimumsavdrag og gjennomsnittlig rente på 2,75 %. 

Med avdragsbetalinger fra 20 til 24 mill. kroner, ligger gjennomsnittlig nedbetalingstid på lån på litt 

over 29 år. Avdragsbetalinger føres opp noe over beregnet minimumsavdrag i budsjett- og 

økonomiplanperioden. I årene 2017 til 2018 er differansen tilnærmet lik null.  

Rente- (netto eks. renteinntekter) og avdragsbudsjettene ser slik ut: 

Rente og avdragsspesifikasjon Opprinn. 

Budsjett  

Revidert 

budsjett          

tall i 1000 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Budsjetterte netto finansutgifter 28 403 29 925 33 660 37 100 40 100 39 700 

Netto renter 14 403 14 403 14 500 15 200 17 500 17 500 

Minimumsavdrag 14 185 14 185 16 598 20 234 21 962 21 886 

Avdrag utover minimum 2 815 4 975 5 302 2 366 238 314 

Rentekompensasjon 3 582 3 582 3 846 3 939 3 985 4 011 

VAR-kompensasjon 4 064 4 064 3 582 3 846 3 939 3 985 

Renter og avdrag ift. skatt  

og rammetilskudd 7,93 % 7,93 % 9,49 % 10,46 % 11,31 % 12,09 % 

Tabell 6.3.1 Rente- og avdragsspesifikasjon 2015-2018  

 

Figur 6.3.2 Anslag renter og avdragsutvikling 2014-2018 

Renteanslagene er tilpasset dagens markedsrenter. Vi kan forsikre renten i dag på 10 år til ca. 2,5 %. 
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Inderøy kommune har rentesikret p.t. rundt 40 % av brutto lånemasse – fordelt på perioder inntil 10 
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for ytterligere å redusere kapitalkostnadene.  

Gjeldende føring for disponering av synergieffekter etter kommunesammenslåingen, er å bruke 
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samfunnsutviklingsprosjekter og/eller andre disponeringer som «reduserer» fremtidige forpliktelser. 

(oppgradering/renovering bygg mv).  Vi er nå i en posisjon hvor vi får betydelige utfordringer med å 

nå våre strategiske mål i den henseende. 

6.4 Avsetninger og bruk av avsetninger 

Det budsjetteres med en brutto avsetning til fond på 4,1 mill. kroner i 2015 jf. hovedoversikten.  

Disposisjonsfondets størrelse i inngangen til 2015 vil være avhengig av om driftsresultatet for 2014 

tillater budsjettert avsetning på 17 mill. 

Disposisjonsfond foreslås bygget opp til totalt 37,8 mill. kroner i 2018. Alternativet til å bygge opp 

fond, er å bruke nettodriftsoverskudd til å betale ned gjeld – eller mer presist; redusere den 

betydelige veksten i gjeldsnivået fram til 2018. 

I denne avsetningsplanen gjøres en avveining mellom to hensyn: hensynet til å begrense 

gjeldsveksten ved å bruke netto driftsoverskudd til å betale ned gjeld - eller investeringer og 

hensynet til likviditet, renteavkastning og finansiell soliditet. Vi har behov for å sikre vår likviditet i 

tiden som kommer og – med sterkt økende lånebehov - behov for ressurser til å møte eventuelle 

endringer i ytre krav som renteøkninger og/eller endrede krav til avdragsbetaling. 

Nedenfor er spesifisert på hovedområder budsjetterte og planlagte fondsavsetninger og fondsbruk 

når det gjelder drift og investering.  

 

Tabell 6.4 Disposisjonsfond. Avsetning og bruk 2015-2018 

Rådmannen foreslår at vi – i en periode med lave renter og som delvis alternativ til 

rentesikringsinstrumenter – avsetter 1 mill. kroner årlig til et rentefond. Videre tilrås betydelige 

avsetninger til vedlikeholdsfond for bygg – ressurser som vil bli disponert etter plan når vi er ferdige 

med å revidere våre vedlikeholdsplaner. I 2014 ble det budsjettert med avsetninger til 

disposisjonsfond som kan brukes både til å finansiere investeringer eller til ekstraordinære avdrag. 

Disposisjonsfond:

tall i 1000

Status

01.01.

2014

Budsjett. 

avsatt 

2014

Bruk av 

avsetn 

2014

Status

01.01.

2015

Avsatt 

2015

Bruk 

2015

Status

 31.12.15
Status 

31.12.16

Status 

31.12.17

Status 

31.12.18

Netto 

avsetn 

øk.plan

 "ordinært" disp.fond 11 920 1 000 -2 368 10 552 2 188 -2200 10 540 1 271 5 271 6 271 12 801

 utsmykking rådhus 300 300 -300 0 -300

 Inderøy 2020 6 112 2 000 -4 075 4 037 -2075 1 962 0 0 -2 075

Vedlikehold komm.bygg 2 300 2 500 -500 4 300 -1000 3 300 -1 000 -800 0 -2 800

 Rentefond 0 2 000 0 2 000 1 000 3 000 1 000 1 000 3 000

Fond tjeneste og kompetanse1 616 0 -500 1 116 1 000 -500 1 616 -116 0 384

Kommunale veger 1 900 0 -1 400 500 500 0

Til investeringsformål 0 10 072 0 10 072 0 10 072 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000

Sum disposisjonsfond 24 148 17 572 -8 843 32 877 4 188 -6 075 30 990 29 261 32 616 37 887 5 010

Netto gjeld (ekskl gjeld med rentekomp. og VA)292 483 379 429 484 463 535 585 535 317 526 694

Gjeld fratrukket fond 268 335 346 552 453 473 506 324 502 701 488 807

Anslag 2014
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Det anslås en bruk av disposisjonsfond i 2015 på 6,75 mill. kroner. Bruk av disposisjonsfond foreslås 

delegert til rådmannen og inngår i ansvarsområdenes rammer. Bruken er som vist i tabell 6.6 knyttet 

til:  

 Inderøy 2020 

 Kompetanseutvikling 

 Flytting av arkiv for gml. Inderøy og gml. Mosvik 

 Utsmykking av rådhus 

 Opprusting/vedlikehold av kommunale bygg 

I en omstillingsperiode er det behov for å sikre ekstra ressurser til organisasjons- og 

utviklingsarbeidet.  Rådmannen foreslår fortsatt avsetning til dette arbeidet. 

 

Figur 6.4 Utvikling disposisjonsfond og lånegjeld 

Figur 6.4 viser at utviklingen i disposisjonsfrie fond vil stagnere i perioden, mens lånegjelden øker.  

Ubundet investeringsfond er frie midler som kan nyttes til investeringsformål. Fondet utgjør dr dato 

1,9 mill. Dette fondet kan sammen med disposisjonsfond sikre ekstra ressurser til investeringer – 

alternativt redusere låneopptak. 

6.5 Til fordeling drift 

Til fordeling drift foreslås kr 325,538 mill. kroner disponert til fellesutgifter og ansvarsområdene. 

Dette er en reduksjon på 1,5 % fra opprinnelig budsjett 2014. 

6.6 Fellesutgifter og- inntekter  

Fellesområdet inntekter. Konsesjonskraft  

Det er inngått kontrakt om leveranser av konsesjonskraft for 2015. Inntektsanslaget kr 1, 236 mill. 

kroner bygger på inntektsprognosen for 2014. 
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Pensjon – kostnadsbelastning 

Pensjonskostnadene øker mer enn den alminnelige lønnskostnadsveksten. Veksten i kostnader og 

innbetalinger representerer en utfordring for kommunesektoren både driftsmessig og 

likviditetsmessig. I Kommunaldepartementets budsjettproposisjon er dette også i år spesielt omtalt -

og på en måte som understreker både den kortsiktige og langsiktige utfordring. 

For å møte økte pensjonskostnader er det for 2015 avsatt kr 3,8 mill. på fellesområdet diverse.  

I tabellen nedenfor er referert de viktigste tallstørrelser knyttet til pensjonskostnader, 

premieinnbetaling og premieavvik. 

Pensjon 
    Økonomiplan - faste priser. Basis 2015 

  

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert 

budsjett Budsjett       

tall i 1000 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Beregnet pensjonskostnad inkl. premieavvik 30 417 32 017 35 188 36 600 38 100 39 600 

Antatt effektiv kostnadsprosent KLP, gj.snitt 15,15 % 15,35 % 15,94 % 

   Antatt effektiv kostnadsprosent SPK 12,25 % 12,25 % 11,55 % 

   Beregnet premieinnbetaling 47866 47 866 44 789 41 600 43 100 44 600 

Beregnet premieavvik -13227 -13227 9 511 5 000 5 000 5 000 

Beregnet amortisering av premieavvik 

  

-4 942 -5 520 -6 000 -6 500 

Akkumulert netto premieavvik 31.12 39058 39058 43 627 43 107 42 107 40 607 

Tabell 6.6.1 Pensjonskostnader og premieavvik 

Det budsjetteres med kostnad, ikke med premieinnbetaling og årets premieavvik. Arbeidsg.avg. ikke inkl. 

Premieinnbetalingen er den faktiske premien som innbetales til vårt pensjonsfond. 

Premieinnbetalingene kan fra år til år variere ganske mye som følge av variasjoner i lønnsoppgjør, 

endringer i rentenivåer/avkastning i kapitalmarkedene og endringer i forskriftskrav til 

pensjonsordninger (skjerpede soliditetskrav mv).   

Fra 2015 er det to endringer som totalt sett bidrar til økning i premien: 

- grunnlagsrenten for ny opptjening av pensjonsrettigheter settes ned med 0,5 % til 2 %. Dette 

vil medføre økning i premien fra 2015. 

- Mindre andel til uførepensjon fra tjenestepensjon som isolert sett bidrar til redusert premie. 

Pensjonskostnad og amortisering av tidligere års premieavvik er de totale kostnadene som belastes 

driftsregnskapet. Pensjonskostnadene fastsettes på et mer forutsigbart grunnlag. 

Premieavviket er differansen mellom premieinnbetaling og pensjonskostnad.  

Under stabile forhold vil i prinsippet differansen mellom premieinnbetaling og pensjonskostnad 

utligne seg.  De siste års sterke lønnsøkninger kombinert med fallende avkastning og skjerpede 

soliditetskrav, har gitt vesentlig negative avvik over år.   
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Regelverket for nedbetaling av premieavviket er endret fra opprinnelig 15 år nedbetaling til 7 år fra 

2014. Dette innebærer at tidligere års premieavvik nedbetales med 15 år eller 10 års nedbetaling. Fra 

2014 vil nedbetalingsperioden være 7 år.  Endring i nedbetalingstid vil medføre at de årlige 

pensjonskostnadene vil øke sammenlignet med tidligere år. 

Ved inngangen til 2014 er det akkumulerte premieavviket som er positivt – en fordringspost i 

balansen – på 28,9 mill. kroner. 

Vi har i 2015 budsjettert med en pensjonskostnad på 35,188 mill. kroner ekskl. arbeidsgiveravgift. 

Dette er kr 3,1 mill. høyere enn revidert budsjett 2014. Pensjonskostnadene er budsjettert som i 

2014 på driftsenhetene, mens økningen er lagt til fellesområdet.  

Egenkapitalinnskudd KLP settes etter oppgave fra KLP til 1,257 mill. kroner i 2015 sammenlignet med 

1,113 mill. i 2014. Dette regnskapsføres i investeringsregnskapet. 

Avsetningen til tap på fordringer  

Det foreslås budsjettert til kr. 215 000,- som er samme nivå som 2014.  

Avskrivninger – overføringer fra vann og avløp 

Overføringer fra selvkostområdene vann og avløp som kompensasjon for renteutgifter og 

avskrivinger, er budsjettert til 4,6 mill. kr. 

Fellesområdet tilleggsbevilgninger. Pris og lønnsvekst. 

Den kommunale deflatoren er i nasjonalbudsjettet beregnet til 3 % - vektet av forventet lønnsvekst 

på 3,3 % og prisvekst på vel 2 %.  

Prisveksten  

Den gjennomsnittlige prisveksten – dvs. prisøkning på andre innsatsfaktorer enn lønn – er 

prognostisert til vel 2 %.  Prisveksten er i begrenset grad hensyntatt ved rammefastsettingen. I dette 

ligger et implisitt mindre effektiviseringskrav til alle virksomheter – i sum anslått til 1,8 mill. kroner. 

Lønnskostnadsveksten 

Lønnsoppgjøret, effekten av lønnsoppgjør og den budsjettmessige håndteringen er beskrevet i 

tabellen nedenfor. Vi bygger alle anslag og beregninger på sentralt gitte forutsetninger. Inderøy 

kommune er en norsk mediankommune og med tilstrekkelig presisjon kan en anta at 

lønnsoppgjørene gir det samme utslag for Inderøy kommune som de gjør for kommunesektoren 

samlet. 
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Lønnsoppgjørene og effekten av disse kan sammenfattes slik: 

Årslønnsvekstramme 2013-2015, HTA kap. 4. Virknings- 

tidspunkt Årslønnsvekst 

Overheng til 2014 

 

0,40 % 

Anslag lønnsglidning 

 

0,20 % 

Generelle tillegg 2,15 % min. 8500kr 01.05.14 1,48 % 

Garantilønn 20 års ansiennitet 01.05.14 0,06 % 

Andre sentrale lønnstillegg 01.05.14 0,70 % 

Midler til lokale forhandlinger 01.07.14 0,50 % 

Beregnet årslønnsvekst 2013-2014   3,34 % 

Anslag overheng til 2015   1,70 % 

Anslag effekt av oppgjørene i 2015 

 

1,60 % 

Sum årslønnsvekst 2014-2015   3,30 % 

Tabell 6.6.2 Årslønnsvekst 

Budsjettrammene for virksomhetene bygger på lønnsnivået pr. 01.01.15 og antatt gjennomsnittlig 

prisnivå på andre innsatsfaktorer i 2015. Effekten av lønnsoppgjørene i 2014 på 2015 – tilsvarende 

1,7 % - er således innarbeidet i budsjettrammene for driftsområdene for 2015. 

Beregningsgrunnlag lønnsavsetninger:   2015 

Lønnsgrunnlag (tall i 1000) 

 

249 000 

Avsatt i driftsrammene for virksomhetene 1,70 % 4 233 

Avsatt - dekning effekt oppgjør i 2015 1,60 % 3 984 

Total gjennomsnittsvekst lønnskostnader   8 217 

Tabell 6.6.3 Lønnsavsetning 2015 

Vi har i inneværende år brukt et estimert lønnsgrunnlag på netto 240 mill. kroner som basis for 

beregnet behov for sentrale budsjettavsetninger til å møte lønnsoppgjøret. For 2015 er grunnlaget 

beregnet til 249 mill. kroner.  

På fellesområdet – reservert til tilleggsbevilgninger - er avsatt av midler til å dekke effekten av 

oppgjørene i 2015 beregnet til 1,6 % - noe som utgjør 4,1 mill. kroner. Den sentrale avsetningen til 

lønnsoppgjøret skal altså gi dekning for en helårseffekt av lønnsoppgjørene i 2015 på ca. 1,60 %. 

Eksakt kalkyle kommer ut med behov for en reserve på 3,984 mill. kroner. I budsjettforslaget er av 

forsiktighetshensyn satt av 4,1 mill. kroner. 

6.7 Til virksomhetsområdene 

Rådmannen foreslår å fordele 322,717 til virksomhetene. Det vises til kapittel 7 som spesifiserer 

dette. 
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6.8 Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunalt budsjett og regnskap.  

Netto driftsresultat er differansen mellom løpende driftsinntekter og løpende driftsutgifter, inkludert 

renter og avdrag, og er et mye brukt mål for balansen i kommuners drift. Over tid er kommunen 

avhengig av et positivt resultat. På kort sikt kan kommunen balansere budsjetter gjennom å 

disponere av eventuelle fondsavsetninger til driftsformål. 

Budsjettbalansen Opprinn Revidert Økonomiplan - faste priser. Basis 2015 

  budsjett budsjett Budsjett       

  2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Netto driftsresultat brutto (anslag) 17 367 23 962 4 188 1 271 6 271 7 271 

Andel av driftsinntektene 3,5 % 4,9 % 0,9 % 0,3 % 1,3 % 1,5 % 

Ingar-midler 16 162 16 162 0 0 0 0 

Netto driftsresultat korrigert Ingar 1 205 7 800 4 188 1 271 6 271 7 271 

Inndelingstilskudd 17 236 17 236 17 754 17 754 17 754 17 754 

Netto driftsres. korr. inndel.tilskudd -16 031 -9 436 -13 566 -16 483 -11 483 -10 483 

Tabell 6.8 Budsjettbalansen. Korrigert netto driftsresultat 2015-2018 

En positiv differanse mellom løpende driftsinntekter og driftsutgifter gir grunnlag for en forutsigbar 

tjenesteyting, egenfinansiering av investeringer og avsetninger til fond for «senere» bruk av penger.  

Naturlig nok er et positivt netto driftsresultat avgjørende for at driften over tid ikke genererer 

negativ likviditet og behov for kassakreditt mv. 

Sentrale normer for netto driftsresultat er under vurdering etter at tidligere regnskapsregime hvor 

refusjon av merverdiavgift for investeringer ble regnet som driftsinntekt. Denne ordningen er falt 

bort, og fra 2014 blir merverdiavgiftsrefusjon ført i investeringsregnskapet. Retningslinjene vil etter 

all sannsynlighet tilsi 2 % netto driftsresultat av driftsinntekter- tilsvarende 10 mill. kroner for 

Inderøy kommune.  

 

Figur 6.8 Netto driftsresultat, andel av driftsinntekter 2014-2018 
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Netto driftsresultat vil med rådmannens budsjettforslag og økonomiplanforslag ligge under normen 

for budsjett 2015 og øvrige år i økonomiplanperioden. I 2016 har vi i praksis ingen margin av 

betydning.  

Kommunens generelle frie inntekter utgjør 364 mill. kroner. I tillegg kommer tilskudd og egne 

inntekter i form av egenandeler og gebyrer som utgjør ca. 116 mill. kroner og som inntektsføres på 

driftsområdene. Dette gir rom for en total tjenesteyting til en verdi av ca. 480 mill. kroner. 

Det vises til kommentarer til budsjettene for virksomhetsområdene.  

Gebyrer og betalingssatser 

Det legges til grunn følgende prinsipper for fastlegging av avgifter, gebyrer, egenandeler og husleie 

mv: 

 Som referanse for vurdering av de foreslåtte økninger vises til forutsetninger for den 

alminnelige pris og kostnadsveksten. Konsumprisindeksen antas å øke med 2 %, 

gjennomsnittlig og lønnsnivået med 3,5 %. Den kommunale deflatoren anslås til 3 %. 

 Inderøy kommune skal gjennomgående ha egenandeler/egenbetaling på nivå med 

Innherredskommunene.  

 VAR-området skal i utgangspunktet ikke vise en kostnadsøkning utover den kommunale 

deflatoren.  

 Barnehagesatsene og langtidsopphold i institusjon følger maksimalprisbestemmelsene 

I budsjettet for 2015 foreslås følgende endringer: 

Barnehager og SFO 

 Barnehagesatsene følger maksimalprisbestemmelsene. Kostpengene foreslås økt fra kr. 200,- 

til kr. 210,- pr. uke. 

 SFO-ordningen. Egenbetalingen øker med rundt 3 %. 

Elevavgifter i kulturskolen 

 Kulturskolen. Prisene økes med gjennomsnittlig rundt 2 %. 

Vann og avløp 

 Gebyrøkningen for vann er 19 % og for avløp 1,1 %. De vises til omtale under VAR. 

Øvrige kommunale avgifter (feiing, renovasjon) 

 Feiegebyrer og tilsyn fastsettes av Inn-Trøndelag Brannvesen, endres ikke nominelt. 

 Avfallsgebyrer fastsettes av Innherred Renovasjon, økes med rundt 4 %. 

Betalingsgebyrene etter plan og bygningsloven 

 Det gjøres justeringer som i større grad ivaretar hensynet til reell kostnadsdekning og stabile 

gebyrbudsjetter. Gebyrene øker i gjennomsnitt med 3 %. 
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Gebyrer etter matrikkelloven 

 Det gjøres justeringer som i større grad ivaretar hensynet til reell kostnadsdekning og stabile 

gebyrbudsjetter. Gebyrene øker i gjennomsnitt med 3 %. 

Egenandeler pleie og omsorg 

 Gebyrene øker i gjennomsnitt med 3 %. 

Husleie  

 Øker i snitt med vel 3 % 

Utleie kommunale bygg 

 Satsene økes ikke i 2015. 

Se vedlagte gebyrregulativ. 
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7. Virksomhetsområdene. Til disposisjon drift 

Disponible midler til virksomhetsområdene (budsjettert på virksomhetsområdene) fremkommer slik 

(ref.hovedoversikten): 

  

Oppr. 

Budsjett 

2014 

Revidert 

budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

Disponibelt netto drift 330 513 327 273 325 538  323 482 321 417 320 752 

  

  

  

  

  

Fellesområder  2 913 5 563 2 821 2 821 3 821 3 821 

 - herav lønnsreserver 7 440 7 440 4 100 4 100 4 100 4 100 

Fordelt til virksomhetsområdene 327 600 321710 322 717 320 661 317 596 316 931 

Tabell 7 Fordelt til virksomhetsområdene 

Av en samlet netto driftsramme fordelt til virksomhetsområdene på 325,788 mill. kroner er 4,1 mill. 

avsatt til lønnsoppgjør og kr. 500.000,- i reserve til formannskapets disposisjon. 

Økte pensjonsutgifter i 2015 er budsjettert på et fellesområde og beregnet til 3,8 mill. kr.  

Når beløp fordelt til virksomhetsområdene i budsjett 2015 skal sammenlignes med revidert budsjett 

for 2014 så bemerk at revidert budsjett 2014 må korrigeres opp med ca. 0,75 % (pris og 

lønnsnivåforskjell) for reelt sett og kunne sammenlignes med 2014-rammen. 

Det er som anført lagt inn kr. 500.000,- til disposisjon for formannskapet.  Dette er på samme nivå 

som opprinnelig budsjett inneværende år.   

Konsekvensjustert budsjett innebærer at opprinnelig budsjett er justert for reduksjon i 

arbeidsgiveravgift fra 01.07.2014 samt lønnsvekst i 2014. 

7.1 Politisk styring 

Virksomhetsområdet 

Området omfatter underliggende funksjoner som ordfører, kommunestyre, valg, kontroll og revisjon, 

diverse råd og nemnder.  

Status og utfordringer 

Politisk aktivitet gjennomføres inneværende år i henhold til fastsatte planer.    

Innføringen av nye arbeidsmetoder - som papirfrie møter og overføring av kommunestyre på nett - 

har fungert etter hensikten. 
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Figur 7.1 Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr pr innbygger 

Figur 7.1.1 viser at utgifter til politisk styring i Inderøy kommune ligger på samme nivå som 

sammenlignbare kommuner i 2013. Sammenligner vi med snittet som Levanger, Verdal, Steinkjer og 

Inderøy ligger vi betydelig over. 

Budsjett og økonomiplan 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for er kr 3,481 mill. kroner, Rammeforslaget for 2015 er kr 3, 5 

mill. kroner.  Dette er en reell økning på 19 000. I 2015 er det kommunevalg som vil medføre økning I 

kostnadene i forhold til budsjett, som medfører behov for innsparing på andre funksjoner. 

Rådmannen foreslår følgende tiltak i 2015: 

Konsekvensjustert budsjett 2014 3 481 

 - ordfører -94 

 - innsparing kommunestyret -87 

 - valg 200 

Netto driftsramme 2015 3 500 

 

110 Politisk virksomhet   Forslag budsjett - økonomiplan 

Funksjon 

Tall i 1000 kr. 

  Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

Opprinn. 

budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

1000 Ordfører 1 289 1 201 1 201 1 201 1 201 

1001 Kommunestyret 1 064 946 989 896 989 

1002 Valg 0 200 
 

150 
 1100 Kontroll og revisjon 977 1 064 1 064 1 064 1 064 

1800 Diverse råd 69 69 69 69 69 

3600 Naturforvaltning 20 20 20 20 20 

Rammeendring økonomiplan       

SUM 3 419 3 500 3 343 3 400 3 343 
 

Tabell 7.1 Funksjonsoversikt 2015-2018 
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Ordfører. Kommunestyret og Valg: Kostnadsnivået på det politiske området er ikke høyt i Inderøy – 

sammenlignet med andre kommuner, jfr. Kostratall for 2013. 

Dette gjelder selv om nykommunen nok har et høyere antall kommunestyrerepresentanter enn 

sammenlignbare kommuner i størrelse.  Det er antall kommunestyrerepresentanter, samlet antall 

møtedager for politiske utvalg og møter på dagtid som avgjør kostnadsnivået. 

Rådmannen innarbeider en rammereduksjon fra 2016 på kr. 120.000,- og antar en reduksjon i antall 

kommunestyrerepresentanter på 4.  

Det er nedsatt et politisk utvalg som utreder den politiske organiseringen.   

Kontroll og revisjon: Inderøy kommunes kontrollutvalg har i sak 12/14 lagt fram et forslag til 

driftsbudsjett for kontroll og tilsyn for 2015, totalt kr 1 064 000. Det vises til kontrollutvalgets 

saksprotokoll for nærmere informasjon. 

Råd og utvalg: Utgiftsnivået holdes uendret. Det vises i den forbindelse til den pågående 

gjennomgang av den politiske organisering, herunder rådsstrukturen. 

 

7.2 Fellesadministrasjon, plan og næring 

7.2.1 Fellesadministrasjon, service og IKT  

Virksomhetsområdet 

Virksomhetsområdet omfattes av funksjonene sentral ledelse og administrasjon, personal og 

kompetanse, servicetorg, IKT-tjeneste, diverse fellesutgifter, felles rådgivningstjenester barnehage og 

grunnskole, salgs og skjenkebevilling mv, se funksjonsoversikt nedenfor. 

Status og utfordringer 

Det har tatt tid å få på plass vår felles IKT tjenesten (IKT Inn-Trøndelag – Verran, Steinkjer og 

Inderøy).  I forhold til budsjett for 2014 er IKT Inn-Trøndelag vesentlig styrket. Utgiftsnivået i IKT-

tjenesten har vært betydelig lavere enn sammenlignbare tjenester. Det er nødvendig og øke 

kapasiteten for å hente inn effektiviseringseffekter på alle tjenesteområder som i økende grad er IKT-

avhengig. Tjenesten skal ha i 2015 ha fokus på bedre samhandling, stabilisere IKT infrastruktur, 

helhetlig bistand, strømlinjeformet utstyr som brukes i saksbehandling og kommunikasjon.  

Bemanningen på området er redusert de senere år. Kostra-tall indikerer at kostnader til 

administrasjon i Inderøy kommune er på nivå med de det er grunn til å sammenligne seg med. 



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           87 

Budsjett og økonomiplan 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for fellesadministrasjon, service og IKT er 20,479 mill. kroner. 

Rammeforslaget for 2015 er 21,3 mill. kroner.  Dette er en realøkning på 0,821 mill. Endringsbildet 

kan illustreres slik: 

Konsekvensjustert budsjett 2014 20 479 

  

 Sum nye tiltak/omstilling: 821 

 administrasjon 1 466 

 personal og kompetanse -50 

 IKT 1 408 

gruppeliv 197 

bruk disp.fond -2 200 

Netto driftsramme 2015 21 300 

 

Ansvar 120 sentraladm, service og IKT  Forslag budsjett – økonomiplan 

Funksjon 

Tall i 1000 kr. 

  Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

Oppr. 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

1200 Administrasjon 7 587 9 087 6 635 6 635 6 635 

1201 Personal og kompetanse 3 242 3 212 3 213 3 213 3 213 

1202 Servicetorg 4 765 4 809 4 809 4 809 4 809 

1203 IT-tjeneste 3 674 5 082 5 082 5 082 5 082 

1806 Div. fellesutgifter (gruppeliv) 367 553 553 553 553 

2010 Førskole 301 292 292 292 292 

2020 Grunnskole 309 300 300 300 300 

2420 Råd, veiledning og sos. foreb.arb 150 145 145 145 145 

2421 Salg og skjenkebevilling -80 -80 -80 -80 -80 

2330 Annet forebyggende helsearbeid 100 100 100 100 100 

8800 Finansiering - bruk av disp.fond 0 -2 200 

  

  

SUM 20 415 21 300 21 050 21 050 21 050 

Tabell 7.2.1 Funksjonsoversikt 2015-2018 

1200-1202 Administrasjon, personal og servicetorg: Bemanningen videreføres i 2015 med mindre 

endringer i forbindelse med overtakelse av ansvar for informasjon og hjemmeside fra 

virksomhetsområdet kultur.  I lønnsutgiftene ligger også avtaler knyttet til frikjøp av tillitsvalgte og 

vernetjenesten.  

Innenfor arkivtjenesten må vi i 2015 foreta avlevering av vårt papirarkiv fra gamle Mosvik og Inderøy 

til det interkommunale arkivet (IKA Trøndelag).  Mosvik. Statsarkivet har i sitt tilsyn i 2013 anmerket 

at vi ikke oppfyller forskrift om offentlige arkiv når det gjelder uordnede eldre og avsluttede arkiver. 

Dette tiltaket vil gi oss en kostnad i 2015 på kr. 2 200 000,-. I rådmannens forslag er det foreslått 

finansiert ved bruk av disposisjonsfond (8800 – finansiering – bruk av disp.fond, herunder 1 mill. kr 

fra avsetning Kommunesammenslåingsprosjektet)  
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2010-2020. Rådgiver til rådmannen innen oppvekst og barnehageområdet er budsjettert på dette 

området og på funksjon råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. 

2821 Salg og skjenkebevilling: Budsjetteres på samme nivå som i 2014. 

2330 Annet forebyggende helsearbeid. Kommunens andel av utgifter til interkommunalt samarbeid 

innen folkehelse. 

Investeringer 

Investeringer omfatter i hovedsak IKT og er omtalt nærmere i kapitel 8.2. Det foreslås en økning i IKT- 

investeringene for å komme opp på et nivå som sikrer reinvestering i nødvendig tempo. 

7.2.2 Plan – Byggesak - Oppmåling 

Virksomhetsområdet 

Virksomhetsområdet omfatter plan-, byggesak og oppmåling og har 4,4 årsverk. Funksjonene er 

sentrale med en betydelig kontaktflate mot næringsdrivende og befolkning. Byggesak, oppmåling og 

plan er noen av kommunens mest publikumsbesøkte tjenester.   

Utover kjerneoppgavene ytes tjenester mot trafikksikkerhetsarbeid, utbyggingsprosjekter, 

mekleropplysninger og diverse veiledning til innbyggerne spesielt i forbindelse med eiendomssalg 

mv. 

Ut fra tall fra Kostra leverer enheten kostnadseffektivitet tjenester med god kvalitet sammenholdt 

med sammenlignbare kommuner.  

Status og utfordringer 

Bemanningen innenfor området er knapp, men anses så langt tilstrekkelig til å yte tjenester med god 

kvalitet. Utfordringen i årene som kommer, vil være å møte kompetanse og servicekrav innenfor 

stadig mer komplekse saksfelt.  

Det er utarbeidet virksomhetsplaner for området med klare mål for perioden og med fokus på 

kvalitet og service og saksbehandlingstid. Virksomhetsplan er lagt ut på kommunens hjemmeside. 
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Budsjett og økonomiplan 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for området er 1,364 mill. kroner, Rammeforslaget for 2015 er 

1,35 mill. kroner.  Dette gir en mindre realnedgang på kr 14 000 som foreslås dekket ved generell 

effektivisering eller en mindre positiv reell effekt av økning i gebyrer. 

Plan. Byggesak. Oppmåling   Forslag budsjett - økonomiplan 

Funksjon 

Tall i 1000 kr. 

  Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

Opprinn 

budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

Funksjon 3010 Plansaksbehandling 1273 1 291 1 291 1 291 1 291 

Funksjon 3020 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 47 43 43 43 43 

Funksjon 3030 kart og oppmåling 16 16 16 16 16 

SUM 1 336 1 350 1 350 1 350 1 350 

 

Tabell 7.2.2 Funksjonsoversikt plan, byggesak og oppmåling  

Kostnadssiden består i hovedsak av lønnsrelaterte kostnader knyttet til 4,4 stillinger.  Øvrige 

kostnadsposter er drifts- og serviceavtaler knyttet til dataverktøy, jfr. bl.a. kartløsningen på 

kommunens hjemmeside. Byggesak og oppmåling er tilnærmet gebyrfinansiert 

Det legges opp til budsjettrammen for 2014 videreføres uendret i økonomiplanperioden. 

Investeringer 

Det er for 2014 satt av midler til deltakelse i oppdatering av kartverk i regi av Statens kartverk. Det 

omfatter bl.a. laserskanning av gamle Mosvik kommune og suppleringskartlegging av områder som 

har hatt stor utbygging på Straumen/Røra/Sandvollan. For 2015 foreslås det avsatt penger til 

fornying av oppmålingsavdelingens GPS utstyr. Det vises til nærmere omtale i kapittel 8. 

 

7.2.3 Næring og miljø 

Virksomhetsområdet 

Virksomhetsområdet omfatter funksjonene kommunal næringsvirksomhet, landbruksforvaltning, 

miljø, natur og friluftforvaltning. Dette er sentrale tjenesteområder for at kommunen skal være en 

attraktiv kommune for etablert næringsliv og nyetablerere og oppnå målsettingene med positiv 

befolkningsutvikling. Området har også et ansvar for å styrke miljøarbeidet i kommunen. 

Status og utfordringer 2015-2018 

Tjenesteområdet har et relativt høgt besøkstall. Det ytes gode tjenester og utfordringen blir 

kontinuerlig å forbedre disse.   

Tjenesten hadde inntil medio 2014 3,8 årsverk til disposisjon, primært rettet mot landbruk.  Vakant 

stilling på 0,8 har fra samme tidspunkt ikke vært besatt og fra 2014 heller ikke budsjettert med 

lønnsmidler.  



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           90 

Det er i budsjettforslaget for 2015 avsatt en ramme for kjøp av eksterne tjenester tilsvarende en 30 

% stillingsressurs. Dette gir rom for å kjøpe inn tjenester på ad-hoc basis. 

Budsjett og økonomiplan 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for området er 3,074 mill. kroner. Rammeforslaget for 2015 er 

3,050.  Dette er en realnedgang på kr 24 000 som foreslås dekket ved generell effektivisering. 

Næring og miljø   Forslag budsjett - økonomiplan 

Funksjon 
Tall i 1000 kr. 

  Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

Opprinn 

budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

3200 Kommunal næringsvirksomhet 23 21 21 21 21 

3250 Tilrettelegging for næringslivet 1 105 1 151 1 151 1 151 1 151 

3290 Landbr.forvaltn. og -basert næringsutvikling 1 493 1 462 1 462 1 462 1 462 

3600 Naturforvaltning og friluftsliv 429 420 420 420 420 

3601 Viltforvaltning 0 -4 -4 -4 -4 

SUM 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 

Tabell 7.2.3 Funksjonsoversikt næring og miljø  

 

Kostnadssiden består i hovedsak av lønnsrelaterte kostnader. Øvrige kostnadsposter er knyttet til 

serviceavtaler, kjøp av konsulenttjenester, kurs og andre kompetansetiltak knyttet til 

næringslivsaktivitet.  

Plan og næring finansieres ca. 10 % med gebyrer.  

7.3 Oppvekst. Skoler og barnehager  

Virksomhetsområdet 

Området omfatter funksjonene førskole, grunnskole(1-10), styrket tilbud barnehage/førskole, 

voksenopplæring, skolefritidsordning og skoleskyss. 

Status og utfordringer 

Inderøyskolen har et godt omdømme og kan vise til gode resultater over tid – det gjelder så vel 

faglige resultater som selve skolemiljøet. 

Skole- og oppvekstområdet har over tid vært utsatt for økonomiske utfordringer på grunn av 

reduserte rammer som en konsekvens av fallende elevtall.  Det oppleves etter hvert utfordrende og 

ta ut ressurser tilsvarende elevtallsnedgangen. Det gjelder alle skoler, men spesielt de minste. 

En tendens til svekkelse i skoleresultatene over noen år gir grunnlag for å stille spørsmål ved 

sammenhengen mellom budsjetter, prestasjoner/kvalitet og skolestruktur. Hovedutvalg Folk gjorde i 

tilknytning i sak PS 51/14 Tilstandsrapporten for 2013 følgende vedtak: 
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«Rådmannen bes legge fram en helhetlig gjennomgang av fremtidig skoledrift, spesielt med tanke 

kvalitetsforbedring, i løpet av 2015. Da må en også se på kultur, organisering og skolestruktur.» 

De minste skolene/enhetene har allerede små fagmiljøer og nærmer seg en kritisk grense. Vi har den 

senere tid arbeidet med en ny fordelingsmodell for skoler og barnehager. Denne vil påvirke 

rammefordelingen mellom skoler og barnehager kommende år. Rådmannen vil legge modellen fram 

for hovedutvalg folk til behandling rett over årsskiftet. 

Vi registrerer en uventet sterk økning i overføringene til private barnehager kommende år – ca. 1,3 

mill. kroner nominelt og 1 mill. kroner reelt.  Dette skyldes i all hovedsak en økning i barnetall og 

relativt flere i den yngste aldersgruppen. 

Plan og utredningsarbeid 

Kvalitetsplan for grunnskolen ble vedtatt i kommunestyret i september 2013, og kvalitetsplan for 

barnehagen ble vedtatt i januar 2014. En rekke satsninger er skissert og under oppfølgning. 

Overordnet oppvekstplan var planlagt ferdigstilt høsten 2014. Med grunnlag i kommunens deltakelse 

i Oppvekstprogrammets skole og barnehageeierprogram, som avsluttes våren 2015, er ferdigstillelse 

av planen utsatt til medio 2015. 

Budsjett og økonomiplan 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for området er 119,888 mill. kroner. Rammeforslaget for 2015 er 

119,4 mill. kroner.  Dette er en netto realnedgang på 0,488 mill. kroner.  

Timetallsutvidelse valgfag i ungdomsskolen (helårseffekt fra 2014), skoleskyss og anslått økning i 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager medfører økte kostnader og som må håndteres innenfor en 

redusert realramme for virksomhetsområdet. Endringsbildet kan illustreres slik: 

 

 

 

 

 

Innstramningsbehovet på øvrige funksjoner kan estimeres til ca. 2 mill. kroner eller tre årsverk. 

Budsjettrammen for 2014 gir en reell reduksjon i kostnaden pr elev og pr barn i størrelsesorden 2 %. 

  

Konsekvensjustert budsjett 2014 119 888 

  

 Sum nye tiltak/omstilling: -488 

Timetallsutvidelse valgfag u-skolen 132 

Skoleskyss 170 

Økning tilskudd ikke-komm. Bhg 1 300 

Innstramming/omstilling  -2 090 

Netto driftsramme 2015 119 400 
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Oppvekst. Skole og barnehager Forslag budsjett - økonomiplan 

    Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

 Tall i 1000 kr 
Opprinn.  

budsjett 2014 
Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

2010 Førskole 38 820 39 480 39 480 39 480 39 480 

2020 Grunnskole 71 549 71 486 71 486 71 486 71 486 

2110 Styrket tilbud barnehage 3 880 3 900 3 900 3 900 3 900 

2130 Voksenopplæring 748 754 754 754 754 

2150 Skolefritidsordning 1 304 1 290 1 290 1 290 1 290 

2230 Skoleskyss 2 660 2 700 2 700 2 700 2 700 

8800 Bruk disposisjonsfond 0 -210    

Rammeendring økonomiplan 
 

  -1 859 -3 981 -4 589 

Netto driftsramme 118 960 119 400 117 751 115 629 115 021 
*Inkludert lærlinger 

Tabell 7.3.1 Funksjonsoversikt 2015-2018 

 

Reduksjon i rammen til skole og barnehage får størst utslag for grunnskolen, men også egne 

barnehager må ta et kostnadskutt. Nettoveksten i førskolerammen er en konsekvens av en reell 

økning på ca. 1,1 mill.kr. i tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene.  

Innsparingen fordeles altså mellom førskole og grunnskole. Rådmannen velger imidlertid å «verne» 

de mindre enhetene noe da, som nevnt tidligere, de minste skolene/enhetene nærmer seg en 

smertegrense for hva som er mulig å ta ut. 

 

Nye tiltak med oppstart i 2014 

Oppvekst deltar i Oppvekstprogrammets skolering vedrørende leseopplæring (SOL), regning (Alle 

teller) og Danseskjema(barnehagen). Kostnadene finansieres over utviklingsfond. Det er et klart 

ønske om å styrke satsingen på leseopplæring ved å gi ressurslærerne(SOL) på skolene en liten 

frikjøpsressurs i kalenderåret 2015, stipulert til kr. 140.000 samlet sett.  

 

Fellesområdet 

Budsjettrammen for oppvekst vil i 2015 være, som tabell 7.3.1 viser, på kr 119,4 mill.kr. Av denne 

potten utgjør fellesområdet for oppvekst, ansvar 200, ca. 22 %.  Dette ansvarsområdet ligger under 

rådmannen som fordeler ressurser bl.a. til: 1) tilskudd ikke-kommunale barnehager 2) 

spesialpedagogisk ressurs 3) ressurser knyttet til tiltak for fosterheims-plasserte barn og 4) 

driftstilskudd for barn i barnehager i annen kommune. 
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2010 Førskole/barnehage 

Generelt 

Det er 6 kommunale og 5 private barnehager med 343 barn per dato; en økning på 12 barn fra 

samme tidspunkt i 2013 (331). Blant de private barnehagene er det to rene familiebarnehager og en 

med kombinert drift. De private barnehagene, med unntak av en, har fylt opp plassene. Mosvik 

barnehage har god kapasitet.  

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sakshaug barnehage 73 73 69 69 77  75 

Røra barnehage 57 54 46 51 48  49 

Sandvollan barnehage 46 48 46 48 47  49 

Utøy barnehage 27 29 28 28 28  28 

Lyngstad barnehage 24 25 23 26 27  27 

Mosvik Barnehage 33 39 36 27 20  21 

Kribelin barnehage 29 33 40 39 42  42 

Eventyrskogen barnehage 19 17 12 13 11  17 

Elvebakken barnehage 17 26 13 13 14  18 

Markvoll Familiebarnehage 11 11 12 11 11  10 

Inderøy familiebarnehage- avd. Nesset 7 8 8 9 6  7 

Samlet sum barn i barnehage  343 363 333 334 331  343 

Tabell 7.3.2 Utvikling i antall førskolebarn i kommunale og private barnehager 2009-2014 

Det er en forholdsvis stor økning i tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2015 på anslagsvis 

1,3 mill. kroner nominelt og rundt 1 mill. kroner reelt.  Dette skyldes i hovedsak en økning i antall 

barn i de ikke-kommunale barnehagene og en ny beregningsmodell for tilskudd fra 2015. 

Prioritering og effektivitet. KOSTRA 

Driftskostnader per barn og oppholdstime i kommunale barnehager, er lik og i overkant av, standard 

i sammenlignbare kommuner. Inderøy har i tillegg til de seks kommunale, fem private barnehager 

som får tilskudd. Det medfører, samlet sett, at driftskostnadene per barn og oppholdstime i 

barnehage i Inderøy kommune er noe lavere enn sammenlignbare kommuner, men ligger omtrent på 

gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. 
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Figur 7.3.1 Korrigerte brutto driftskostnader i kommunale barnehager 

 

 

Figur 7.3.2 Netto driftsutgifter barnehagesektoren 

I et kostnadseffektivt perspektiv (jf. økonomi- og kvalitetsprosessen) er det nødvendig å vurdere 

antall plasser i private barnehager opp mot en utvidelse av kommunale plasser.  
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2020 Grunnskole 

Generelt 

Elevtallet er synkende over tid, men har stabilisert seg noe i perioden 2012 til 2015.  Reelt elevtall 

ligger p.t. over SSB sine prognoser. Det vises til langtidsframskrivningene gjennomgått i kapittel 4. 

Elevtall 1.8. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sakshaug skole 195 186 195 187 190 170 

Sandvollan skole 118 105 105 103 102 107 

Røra skole 129 135 135 127 116 121 

Utøy skole 66 65 67 73 74 76 

Mosvik skole 62 62 59 61 58 51 

Lyngstad skole 56 57 52 49 47 46 

Inderøy ungdomsskole 285 287 303 304 306 289 

TOTALT 911 897 916 904 897 860 

Tabell 7.3.3 Utviklingen i antall helårselever 2012-2017 (vekting: vår 7/12 og høst 5/12)  

Vi har høsten 2014 og 2015 en viss elevtallsøkning ved Inderøy ungdomsskole før nedtrappingen 

etter prognosene starter også der. Elevtallet på de minste barneskolene har falt siste år, og ut fra 

prognosene ser dette ut til å fortsette.  

 

 

Figur 7.3.3 Elevtallsutvikling til og med 2017 

Fordelingen av den økonomiske rammen for skolene i 2015 vil bli fastsatt på grunnlag av nåværende 

modell og ny modell med ca. 50/50 fordeling – og skjønn. Som anført vil rådmannen komme tilbake 

med en egen sak om ny modell for Hovedutvalg folk over nytt år. 

Tall fra KOSTRA 

KS-Konsulentrapporten (KOSTRA-tall) viser at Inderøy kommune - sammenstilt med sammenlignbare 

kommuner med hensyn til folketall, inntekter og lånebelastning - har forholdsvis høye kostnader til 
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drift av grunnskolen. Det framkommer også i økonomimodellen at det er en betydelig forskjell på 

netto driftskostnader per elev på små fådelte skoler sammenlignet med større skoler.  

 

 

Figur 7.3.4 Netto driftsutgifter til grunnskole 

 

 

Figur 7.3.5 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 

Som figur 7.2.8 viser ligger Inderøy kommune fhv. høyt i gjennomsnittlig brutto driftsutgifter til 

grunnskole per elev, sammenlignet med Kostragruppe 7, men på linje med kostnadsnivået i Nord-

Trøndelag. 

Leksehjelp 

Barneskolene i Inderøy kommune har tilbudt leksehjelp til elever fra 1.- 4.klasse over flere år. En 

endring i forskrift til Opplæringsloven, § 1A-1, Leksehjelp i grunnskolen har åpnet for andre løsninger:  

«Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til 

elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer.  … 

Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa…» 

Leksehjelp tilbys fra høsten 2014 til elever i 4.-7.klasse.  Kostnadene ved leksehjelp tas over enhetens 

budsjett. Dette er en månedlig kostnad i størrelsesorden kr. 2.000 - kr. 10.000, avhengig av om man 

benytter fagarbeidere eller pedagoger. 
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2110 Styrket tilbud førskolebarn 

Funksjonshemmede barn har etter lov om barnehager rett til særskilt tilrettelegging for å ha 

tilstrekkelig utbytte av tilbudet. Funksjonshemming defineres bredt, bl.a. oppmerksomhets- og 

samspillsvansker regnes som en funksjonshemming. I tillegg har barn med behov for spesial-

pedagogisk hjelp rett til vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 5.7. 

Rammene for 2014 ble styrket for å finansiere tiltak for fosterheimsplasserte førskolebarn i andre 

kommuner og var på kr. 3 900 000. Rammen for 2015 er indeksregulert til kr. 4 017 000. 

Representantskapet i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for Inderøy og Leksvik IKS, har i juni 2014 

vedtatt budsjett 2015. Det er lagt inn en økning på kr. 143 775 i 2015 som Inderøy kommunes andel. 

Dette er over nivå for lønns- og prisveksten.  

2130 Voksenopplæring 

Rammene for spesialundervisning til voksne etter kap. 4A i opplæringsloven videreføres på samme 

nivå som i 2014. Opplæringen er administrativt lagt til Inderøy ungdomsskole.  

2150 Skolefritidsordningen (SFO) 

Tilbudet 

Kommunene skal gi et tilbud om SFO til elever på 1. – 4. årstrinn, og funksjonshemmede elever på 5. 

– 7. trinn. Man registrerer en liten vekst totalt når det gjelder antall barn i SFO. 

Ved to av skolene er SFO-arealet tilpasset slik at de største barna i barnehagen kan ha deler av 

tilbudet sitt lagt ved skolen. Ved å se personellressursen samlet for barnehage og SFO, er det mulig å 

gi et SFO-tilbud ved de minste skolene til en akseptabel pris. 

Utvikling i antall barn i SFO 2012 2013 2014 

Sakshaug skole 41 43 53 

Røra skole 25 26 25 

Sandvollan skole 28 24 30 

Utøy skole 11 11 17 

Lyngstad skole 13 13 8 

Mosvik skole 13 12 7 

Totalt antall barn i SFO  131 129 140 

Tabell 7.3.4 Utvikling i antall barn i SFO 2012-2014 

Kostra-tall viser at Inderøy kommune bruker noe mer ressurser til SFO enn snitt Nord-Trøndelag, 

Kostra-gruppe 7 og snitt nasjonalt. 
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Figur 7.3.6 Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i prosent av samlede netto driftsutgifter 

Prisøkning SFO 

Det er foreslått at foreldrebetalingen økes med ca. 3,0 % fra høsten 2015. Tilbudet inntil 12 timer 

økes fra 1.400 til 1.450 kroner i måneden og tilbudet 13 timer eller mer fra 2.080 til 2.150 kroner i 

måneden. Med anslagsvis 140 barn i SFO, vil det gi en merinntekt på i overkant av 90. 000 kroner i 

2015. Dagens priser ligger under flertallet av nabokommunene. I tillegg har Inderøy rabattordninger, 

noe som ikke er tilfelle for nabokommunene.( unntak Verdal).  

 

Figur 7.3.7 Utvikling antall SFO-plasser 

2230 Skoleskyss 

Økningen i budsjett tilsvarer økningen i takster og er i størrelsesorden 170.000 kroner.  Dette er en 

økning over deflatoren. 

Investeringer 

Skolerelaterte investeringer består i hovedsak av investeringer i IOKS. Investeringene er nærmere 

kommentert i kapittel 9.  
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7.4 Helse, omsorg og sosial 

7.4.1 Bistand og omsorg  

Virksomhetsområde 

Virksomhetsområdet omfatter et betydelig antall funksjoner/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) er føringer for utførelse av de ulike tjenestetilbudene. 

Andre, ikke lovpålagte tilbud, er trygghetsalarm og dag- og aktivitetstilbud. 

Bistand- og omsorgstjenesten er bygd opp som en sammenhengende tiltakskjede der hvert enkelt 

ledd er forbundet med hverandre, og alle ledd må sees i en total sammenheng. Ideologien og 

tiltakskjeden bygger på BEON-prinsippet (Beste effektive omsorgs nivå).  

Status og utfordringer 

 

Befolkningsutvikling 

Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Inderøy kommune vil få ubetydelig vekst 

i antall eldre over 90 år de neste 6 årene, mens aldersgruppen 80 – 89 år vil øke vesentlig i samme 

periode. I tillegg vil de yngste pensjonistene 67 – 79 år ha en betydelig vekst.  

Fremskrevet folkevekst for Inderøy kommune: 

Alder 2014 2020 2025 2030 Utvikling 

67-79 år 746 969 1067 1053 +307 

80-89 år 249 272 346 472 +223 

90 år og eldre 62 62 60 73 +11 

Tabell 7.4.1.1 Antall innbyggere i ulike aldersgrupper i perioden 2014-2030 (Middels nasjonal vekst, Kilde: 

SSB)  

     

Erfaringsmessig må man kunne forvente en økning i forbruk av sykehus og i bruken av egne tjenester 

for personer over 67 år, og da særlig for aldersgruppen over 80 år. Gruppen 80 – 89 vil øke jevnt 

frem til 2020 med en større økning frem mot 2030.  

Befolkningsutviklingen medfører behov for å dreie innsatsen i større grad over på forebyggende 

innsats slik at den enkelte kan leve et selvstendig liv lengst mulig i eget hjem. Dette gjør det 

nødvendig å se på ressursfordelingen innenfor helse- og omsorgstilbudet – slik at Inderøy har en 

fremtidsrettet helse/omsorgstjeneste basert på BEON – prinsippet. 
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Brukerutvikling - tjenester 2012 2013 Pr 31.10.14 

Brukere hjemmesykepleie antall personer/timer pr 

uke* 

232  1001* 248  1668 * 233  1223* 

Brukere hjemmehjelp antall personer/timer pr 

uke* 

171  479* 172 504* 161  521* 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) antall 

personer 

13   16  14  

Trygghetsalarm 136 134 141 

Innskrevet langtidsopphold sykehjem 79 71 70 

Antall korttidsopphold sykehjem personer/vedtak 37 /65  37 /45  48/ 60  

Antall avlastningsopphold sykehjem 

personer/vedtak 

10 /20  9/20  11/43 

Antall avlastningsopphold i bofellesskap  13 16 11 

Antall korttidsopphold i bofellesskap 

personer/vedtak 

17 /36 25 /37 15/19 

Omsorgslønn 6    9  7  

Støttekontakt 64 56  53  

Matombringing 96 95 89 

Antall TT – kort 40 39 37 

Dagtilbud for demente – antall deltakere 19 20 17 

Arbeid- og aktivitetstilbud AE Flyndra AS – antall 

deltakere 

14 14 15 

Tabell 7.4.1.2 Tjenester og antall tjenestebrukere i Inderøy kommune innen Bistand og omsorg 2012-2014 

Tabellen belyser utviklingen i tjenestetildelingen. Utviklingen fra 2012 til 2013 viser en dreining fra 

institusjonsfokusert tilnærming til mer hjelp i den enkeltes hjem. Denne utviklingen har forsterket 

seg i 2014 og det antas at dette vil vedvare. Tabellen viser også at antall personer som mottar hjelp 

ikke nødvendig øker i samsvar med timer pr uke. Dette skyldes at de pasienter som melder behov for 

hjelp – har behov for omfattende hjelp.  

Antall yngre tjenestemottakere med omfattende hjelpebehov har økt i perioden. Inderøy kommune 

har sammenfallende utviklingstrekk som omkringliggende kommuner og landet for øvrig når det 

gjelder yngre brukere med omfattende hjelpebehov. 

Tabellen viser også at antall pasienter innskrevet på langtidsplass i sykehjem har vært stabilt i 

perioden 2012 – 2014. Det er en økning i bruk av avlastning- og korttidsopphold i sykehjem. Dette 

samsvarer med de tiltak som er beskrevet i vedtatt helse- og omsorgsplan. Flere pasienter har 

planlagte korttidsopphold gjennom hele året, noe som medfører at de kan bo hjemme lenger og at 

pårørende som har omsorgsoppgaver hjemme, får avlastning. 

Ressurskrevende tjenester 

Det har vært en sterk økning i behovet for ressurskrevende tjenester, og dette ser ut til å fortsette. 

Utviklingen gir utfordringer for omsorgstjenestene, og det vil derfor være nødvendig å se på det 

samlede tilbudet innenfor omsorgstjenestene.  
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For 2015 er det meldt tre nye yngre brukere med omfattende hjelpebehov. Dette vil medføre 

betydelig økonomiske utfordringer og behov for tiltak for å omdisponere ressurser fra sykehjem til 

hjemmetjenesten, herunder tilbudet i boliger for funksjonshemmede. 

Det er ikke usannsynlig at vi må etablere et ytterligere antall heldøgns omsorgstilbud i 2015. I den 

grad dette kan absorberes innenfor rammen vil det måtte innebære overføringer av budsjettmidler 

fra andre virksomhetsområder. 

DMS Inn-Trøndelag 

DMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Snåsa, Inderøy og 

Steinkjer og HMN og HNT. Det er etablert 16 sengeplasser og 6 dialyseplasser ved senteret. 10 av 

sengene er intermediære senger for pasienter innlagt fra sykehuset. 4 er interkommunale akutte 

døgnplasser(KAD) for pasienter innlagt fra legevakt og fastleger. 2 senger er kommunale korttids 

plasser for Steinkjer kommune. 

 

I 2014 gjennomføres det et samarbeidsprosjekt med Sykehuset Levanger om diagnostisering av ulike 

typer sykdommer. Dette vil være et satsningsområde videre i 2015. 

I regi av Sykehuset Levanger søkes det om prosjektmidler for 2015 for implementering av hjerneslag i 

tidlig fase ved DMS Inn-Trøndelag og Værnes-regionen DMS. 

Budsjett og økonomi 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for området er 86,633 mill. kroner. Konsekvensjustert budsjett 

omfatter også bortfallet av kommunal medfinansiering. Rammeforslaget for 2015 er 88,367 mill. 

kroner.  Dette er en netto realøkning på 1,734 mill. kroner. Endringsbildet kan illustreres slik: 

Konsekvensjustert budsjett 2014 86 633 

  

 Sum nye tiltak/omstilling: 1 734 

 - aktivisering eldre og funk.hemmede -200 

 - institusjon -1 836 

 - hjemmetjenesten 1 694 

 - hjemmehjelp 500 

 - bistand funk.hemmede 1376 

Netto driftsramme 2015 88 367 
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Bistand og omsorg   Forslag budsjett - økonomiplan 

Funksjon 

Tall i 1000 

  Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

Opprinn.  

budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

1200 Administrasjon 1 612 1 598 1 598 1 598 1 598 

2340 Aktivisering eldre funksj.hemmede 4 209 4 000 4 000 4 000 4 000 

2530 Institusjon 36 006 33 729 33 729 33 729 33 729 

2531 Kjøkken 3 570 3 781 3 781 3 781 3 781 

2532 Vaskeri 1 064 1 111 1 111 1 111 1 111 

2540 Hjemmetjenesten 24 762 26 794 26 794 26 794 26 794 

2541 Hjemmehjelp 2 538 2 869 2 869 2 869 2 869 

2543 Bistand funksjonshemmede 13 029 14 485 14 485 14 485 14 485 

2550 Medfinansiering somatisk tjenester 8 076 0 0 0 0 

0000 Dummy -354 0 0 0 0 

SUM 94 512 88 367 88 367 88 367 88 367 

Tabell 7.4.1.3 Funksjonsoversikt 2015-2018 

Budsjettmessige utfordringer i 2015 blir å ta inn merforbruk 2014, samt møte økt etterspørsel etter 

ulike tjenester. Dette vil kreve budsjettmessige omprioriteringer fra institusjonsdrift til hjemme-

baserte tjenester. 

2530 Institusjon 

Inderøy kommune har 60 sykehjemsplasser, fordelt på 40 senger ved Inderøyheimen og 20 ved 

Mosvik sykehjem. Innenfor dagens kapasitet gis det tilbud om langtidsplass, korttids- og 

avlastningstilbud, døgnrehabiliteringsopphold, og det er egen avdeling for demente. 

Både sykehjem og hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte 

sykdomshistorier/ressurskrevende behandlingsopplegg, terminal pleie, rus/psykiatri-problematikk og 

økt antall med 

demens. Denne utviklingen er krevende, spesielt innenfor demensomsorgen, og dagens lokaler er lite 

egnet for å imøtekomme dagens behov. 

Sykehjem Antall plasser Merknad 

Mosvik sykehjem 20 plasser  

Inderøyheimen 40 plasser  

Sum 60   

Tabell 7.4.1.4 Status antall sykehjemsplasser pr 31.10.14 

Pasientene i sykehjem har oftest flere diagnoser som krever omfattende behandling, pleie og 

omsorg. Dette utløser merkostnader til medisiner og intravenøsbehandling og personell. Det 

forventes at fremtidens sykehjem i større grad enn dagens vil bli mer behandlingsrettet, hvor det er 

behov for mer legekompetanse. En økning tilsynslegetjenesten fra 60 % til 100 % vil heve kvaliteten 
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på tjenester i sykehjemmene, men det er ikke avsatt midler for dette tiltaket i årets budsjett. Det 

foreslås innarbeidet i økonomiplanperioden. 

Grunnbemanningen i sykehjem er akseptabel. Likevel kan det i enkelte perioder være variasjoner i 

arbeidsbelastningen ved det enkelte sykehjem.  Antall årsverk pr sykehjemsplass er ulik ved våre 

sykehjem. Inderøyheimen har noe høyere pleiefaktor enn Mosvik sykehjem. Det arbeides med å 

fordele ressursene slik at pleiefaktoren blir rimelig lik ved begge sykehjemmene.  

Inderøyheimen og Mosvik sykehjem søkte stiftelsen Livsglede for eldre om sertifisering som 

Livsgledesykehjem. Dette arbeidet ble igangsatt i 2013/2014 og videreføres.  

Langtidsplass i sykehjem tildeles personer med omfattende medisinske helseplager som trenger 

kontinuerlig behandling og pleie. Terskel for å få tildelt en langtidsplass i sykehjem er høy, og ingen 

tildeles langtidsplass før det er vurdert/prøvd andre tiltak. Etterspørsel etter institusjonsplasser er 

høy, allikevel har det ikke vært vesentlige utfordringer knyttet til kapasiteten ved våre sykehjem. 

I 2014 har det i realiteten vært mindre enn 60 sykehjemsplasser på grunn av rehabilitering av rom 

ved i Inderøyheimen; 2 – 4 plasser har ikke vært tilgjengelig. I tillegg har det i perioder vært ledighet i 

sengekapasiteten.  

Dekningsgrad 

Dekningsgraden innen heldøgns pleie- og omsorgstilbud regnes ut ifra antall innbyggere over 80 år. 

Helsedirektoratet anslår at 20-25 % av innbyggerne over 80 år trenger et heldøgns tilbud. Gjennom 

Stortingsmelding 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorg, gis anbefalinger og føringer for 

dekningsgrader på plasser med heldøgns omsorg og pleie. Departementet anbefaler at 

dekningsgraden ligger mellom 20 og 25 % (nærmere 25 %) målt i forhold til personer over 80 år. 

Videre anbefales det at 15 % av plassene med heldøgns omsorg og pleie forbeholdes korttidsplasser. 

Disse anbefalingene forutsetter imidlertid at kommunen har en godt utbygd hjemmetjeneste. 

 2014 2015 2020 2025 2030 

Antall eldre 80+ 311 311 334 406 545 

Antall plasser med HDO  

Næss bofellesskap 22 22 22 22 22 

Omsorgsboliger Inderøyheimen 20 20 20 20 20 

Institusjonsplasser 

Inderøyheimen 40 32 32 32 32 

Mosvik sykehjem 20 20 20 20 20 

Sum heldøgns plasser (HDO) 102 94 94 94 94 

Dekningsgrad 32,8 % 30,2 % 28,1 % 23,2 % 17,3 % 

Tabell 7.4.1.5 Antall institusjonsplasser og dekningsgrad 

Denne dekningsgraden kan oppfattes som et uttrykk for hvor bredt tilbudet når ut til de som har 

behov for de aktuelle tjenestene. Prinsipielt skal altså en dekningsgrad si noe om i hvor stor grad 

behovet for en bestemt tjeneste dekkes.  
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Inderøy kommune har en dekningsgrad på 32,8 %. Dette er høyere enn anbefalt norm. Selv om antall 

plasser reduseres med 8, vil dekningsgraden være innenfor anbefalt norm. Det vil vedvare frem til 

2020. I perioden 2020 – 2030 vil det være behov for å øke kapasiteten på HDO plasser. 

For å utnytte BEON-prinsippet er kommunen helt avhengig av fortsatt god kapasitet på korttids-, 

avlastnings- og rehabiliteringsplasser. I tillegg må det fortsatt forutsettes at kommunen har en godt 

kvalifisert hjemmetjeneste og omsorgsboliger med HDO.  

Dagens kunnskap om forventet demografi utvikling i kommunen og erfaringer tilsier at ressursbruken 

bør dreies fra kostnadskrevende institusjonsplasser til mer hjemmebasert omsorg. Det er derfor 

nødvendig med en utfasing av 8 sykehjemsplasser i Inderøyheimen.  

Omstillingsbehov: 

1. Det utfases 8 sykehjemsplasser ved Inderøyheimen – tilsvarende 5,9 årsverk 

2. Årsverk ved institusjonene justeres slik at Mosvik sykehjem har rimelig lik pleiefaktor som 

Inderøyheimen.  

Konsekvens: 

Tiltaket vil medføre høyere terskel for tildeling av tjenester på institusjon. Det kan også medføre 

kostnader med utskrivningsklare pasienter som ligger i sykehus. Det kan bety redusert 

tjenestekvalitet, og innbyggere som ikke får innfridd de forventninger de har til kommunens 

omsorgstjeneste. 

Tiltaket vil medføre behov for omdisponering av stillingshjemler fra institusjon til hjemmebaserte 

tjenester.  Det vil ikke medføre oppsigelser, men endring av arbeidsplass må påregnes. 

Omdisponering av stillingshjemler vil skje gjennom hele 2015 frem til en reduksjon på 5,9 årsverk er 

oppnådd. Pasienter ved Inderøyheimen tildeles andre rom ved ledighet slik at avdeling 

Blomsterkroken (8 plasser) blir faset ut. 

2540 Hjemmetjenesten  

Hjemmetjenesten har en uforutsigbar tjeneste, da brukergruppen er i stadig endring. Antall 

tjenestemottakere er stabilt, men de har mer komplekse helsetilstander som utløser økt behov for 

tjenestetimer og kompetanse. Det er delvis kompensert med økte ressurser til ressurskrevende 

brukere og BPA. Økning vil gjøres ved omprioritering i enhetens rammebudsjett. 

Omstillingsbehov: 

Hjemmetjenesten må effektuere de tildelte tjenestene innenfor tilgjengelige ressurser og pålegges å 

redusere innleie av vikar. I tillegg reduseres hjemmehjelp med 0,5 årsverk og merkantil ressurs 

tilsvarende 0,1 årsverk. 

Konsekvens: 

En reduksjon i hjemmehjelp vil få konsekvens for opplevd kvalitet og «strammere» tildeling av 

hjemmehjelp. En reduksjon i merkantilressurs vil medføre at oppgaver flyttes fra merkantil til andre 

deler av enheten eller tas bort. Det er nødvendig og overføre nye oppgaver til ledere på ulike nivå og 
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det vil påvirke ledelsesutøvelse. Servicegraden/tilgjengeligheten overfor besøkende/pårørende til 

pasienter ved Inderøyheimen vil bli opplevd som svekket. 

Boligstruktur 

Det foregår prosjektering av nytt bofellesskap med 9 boenheter på Nessjordet. Dette vil gi en netto 

økning på 2 nye omsorgsboliger. I tillegg vil det frigjøre Vennavold til en mulig fremtidig barne- og 

avlastningsbolig for barn og unge. Prosjektet vil gi få driftsmessige synergieffekter. 

Det antas et behov for flere tilpassete omsorgsboliger i bofellesskap med personale som kan gi 

trygghet og boveiledning, slik at brukeren får en mer aktiv rolle i eget liv som gir meningsfulle 

hverdager.  

Status antall boliger pr 31.10.14: 

Type bolig  Antall Mrk 

Bofellesskap HDO Næss 22 (1)* *avlast.rom i tillegg 

Bofellesskap HDO Inderøyheimen 20 (2)* *avlast.rom i tillegg 

Bofellesskap for funksjonshemmede HDO  22  

Omsorgsbolig funksjonshemmede HDO Bakketun 1  

Omsorgsboliger fritt stående  62   

Omsorgsboliger psykiatri Nessveet 8  

Ordinære kommunale utleie boliger  14 (2)* *leies ikke ut pga. manglende 

vedlikehold 

Sum  149  

Tabell 7.4.1.6 Antall boliger med og uten bemanning 

Tabellen viser antall boenheter med og uten bemanning. Sammenligner vi med andre kommuner, så 

er det relativ god kapasitet på omsorgsboliger uten bemanning. Boenheter i bofellesskap kan være 

tilstrekkelig i økonomiperioden. 

Enkelte av eksisterende omsorgsboliger i kommunen er mindre formålstjenlig for dagens behov og 

har begrensinger med hensyn til plasskrevende hjelpemidler, adkomst mv. Noen av bygningene er 

gamle og er etter hvert mindre egnet til formålet.  

I perioder av 2014 har det over lengre perioder vært ledig 7 omsorgsleiligheter uten bemanning. I 

hovedsak ligger disse i Mosvik sentrum. 

Utfordringen ligger i manglede tilpasset boliger. Dagen boliger er ikke tilpasset de behov kommunen 

har i dag. Det er for mange små boenheter med kun et soverom. Det er søkere i dag som har behov 

for to soverom. 

Kommunen mangler bofellesskap tilrettelagt for demente. Det er i planperioden lagt inn 

investeringsmidler for utredningsarbeid. 
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Utfordringer: 

Det kreves nye investeringer, og boliger som fraflyttes må få nytt bruksområde eller selges. 

Endringene vil berøre brukere som flytter til nye omsorgsboliger og ansatte som må flytte til ny 

arbeidsplass. En slik prosess krever god involvering med brukerne, pårørende, ansatte og tillitsvalgte. 

2543 Bistand funksjonshemmede 

 

Boliger for funksjonshemmede 

Tjenesteområdet vil i 2015 få nye ressurskrevende brukere. Dette er delvis kompensert ved en 

omprioritering i enhetens rammebudsjett.  

Brukergruppen som tilhører tjenesteenheten er mangfoldig med ulike diagnoser og hjelpebehov, 

hvilket krever robuste og tilpasningsdyktige arbeidsmiljø. Tross økning i ressurser kreves det 

omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, slik at kostnader tilpasses områdets 

budsjettramme. Det kan bety at opplevd forventet kvalitet av tjenestene blir redusert. 

Brukerstyrt personlig assistanse 

Det registreres en økning antall brukere med omfattende behov for tjenester som har fått tildelt 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Flere brukere har fått økt antall timer siste året pga. 

redusertfunksjonsnivå. BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for 

funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har 

selv en rettighet til å bestemme om en vil motta denne tjenesten av kommunen eller kjøpe den av 

private. Kommunen har pr i dag ikke en avtale med private utførere, eksempelvis Uloba. Et reelt 

brukervalg forutsetter at den enkelte bruker har mulighet til å velge hvem som skal utføre tjenesten. 

Dette arbeidet må prioriteres i neste budsjett periode.  

Kostnadene har økt på grunn av økning i tildelte timer, samt lønns- og prisvekst. Det er totalt 

beregnet en merutgift til BPA på kr 750.000 i 2015 basert på omfanget i 2014. Ordningen med BPA 

blir rettighetsfestet fra og med 2015, og det forventes at det vil gi økt etterspørsel.  

2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede 

Aktiviseringstilbudet er ikke en lovpålagt tjeneste, men er en viktig del av det totale tjenestetilbudet 

og må sees på som et forebyggende tiltak. 

I perioden 2011 – 2014 har det vært en betydelig kostnadsvekst på aktivitetstjenester.  

Tilbyder Målgruppe Volum  

Flyndra AS utviklingshemmede 235,5 t/uke Etter bestilling 

Go Kroken Hjemmeboende med 

demens 

58,5t/uke 8 plasser 

Maurtuva samme 22,45 t/uke 8 plasser hver 

andre uke 

Maurtuva samme  1 døgn pr. mnd., 4 

plasser 

Tabell 7.4.1.7 Aktivitetstilbud for eldre og funksjonshemmede 
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I tillegg til arbeids/aktivitetstilbud ved Flyndra har enheten avtale med Maurtuva vekstgård om 

aktivitetstilbud til hjemmeboende med demens. Omtrent 50 % av alle demente bor utenfor 

institusjon. Hjemmetjenesten sine tjenester, med et godt utbygd aktivitet- og avlastningstilbud for 

demente er en forutsetning for at demensomsorgen oppleves som god. 

Virksomhetsområdet har i perioden 2013-2014 samarbeidet med Maurtuva om prosjektet 

Pensjonistpensjonat – et tilbud om overnatting for hjemmeboende med demens. Dette tilbudet 

innarbeides i ordinær drift og innenfor rammebudsjettet for 2015. 

Kommunen kjøper dag/arbeidsaktivitet hos Flyndra AS. Antall deltakere og volum har over tid vært 

stabilt. Tjenestetilbudet oppleves som meget godt. Det er allikevel en relativt kostbar tjeneste. Ny 

timepris for 2015 vil utfordre enheten økonomisk og det vil ikke være mulig å videreføre 2014-nivå. 

Det foreslås en endret ramme for aktivitetstilbudet ved Flyndra tilsvarende kr 200.000 i reduksjon.  

Konsekvens: 

Tilbudet må organiseres slik at det blir større grupper. I dag organiseres dette i 1:1, 2:1 eller 3:1. Det 

foreslås at tilbudet gjøres mer gruppebasert med grupper 5:1 der dette lar seg gjøre. Tildeling av nye 

plasser er ikke mulig før det blir ledighet ved at noen slutter. En reduksjon i rammen vil medføre at 

deltakere blir hjemme i egne leiligheter/bofellesskap. Det må påregnes at aktivitetstilbudet i boligen 

ikke har samme kvalitet/volum. 

Demensomsorgen 

Økning i antall personer med demenslidelser er en av de største utfordringene for den kommunale 

omsorgssektoren. Ca. 50 % av alle demente bor utenfor institusjon. Å være familie /omsorgsperson 

for en person med demens øker risikoen for helseskader. Erfaring viser at pårørende og familien til 

personer med demens, opplever bedre livskvalitet når de får kunnskap og veiledning i å håndtere 

sykdommen. Flere pårørende til personer med demens søker om omsorgslønn og avlastning. 

 

  Årsverk 2014 Årsverk 2015 

31.12.13 Tilgang Avgang 31.12.14 Tilgang Avgang 31.12.14 

Administrasjon 1,0   1,0   1,0 

Hjemmetjenesten 39,6   39,6  0,6 39 

Boliger for 

funksjonshemmede 

32,3   32,3   32,3 

Sykehjem 74,1 0,6  74,7  5,8 68,9 

Sum 147,0 0,6  147,6  6,4 141,2 

 

Tabell 7.4.1.8 Antall årsverk på enheten i 2014 og 2015 

Økningen i årsverk i 2014 skyldes økt aktivitet på barnebolig ved at ansvaret for helsetjenester i 

skolen ble overført fra skolen til enhet bistand og omsorg. 
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2531 Kjøkken 

Inderøy kommune har to institusjonskjøkken som produserer mat av god kvalitet til beboere i 

institusjonene og til omsorgsboliger. Kjøkkenet drifter også utkjøring av varmmat til eldre 

hjemmeboende. Driften med to kjøkken er økonomisk krevende. Det er vurdert at kjøkkendriften kan 

effektiviseres. Dette kan gjøres ved: 1) legge ned kjøkkendriften og kjøpe tilsvarende tjenester, 2) 

omstrukturere driften ved å etablere fullverdig kjøkken i Inderøyheimen og «postkjøkken» i Mosvik 

sykehjem, 3) opprettholde dagens struktur - redusere matombringing av varmmat. 

De ovennevnte tiltak vil gi ulike effekter og konsekvenser. Alt 1 vil gi økonomisk innsparing 

tilsvarende kr 1.000.000 – kr 1.500.000, alt 2  kr 600.000 og alt 3 kr 200.000.  

Konsekvensene for tiltakene er mange og vil medføre nedgang i opplevd kvalitet. 

Tiltakene har vært vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig å legge inn i budsjettet for 2015. 

Utredningsarbeid av en mulig endring i kjøkkendriften må likevel gjøres i løpet av 2015.  

ANNET 

Egenbetaling 

Kommunen tar egenbetaling for deler av de tjenester som tildeles. Egenbetalingsnivået er på enkelte 

områder regulert av staten. På andre områder fastsetter kommunen selv nivået. 

I budsjettet for 2015 er det lagt inn økt inntekt på egenbetaling tilsvarende kr 400.000. 

Konsekvens:  

Det foretas en endring av egenandeler på følgende områder: 

 Matombringing 

 Hjemmehjelp abonnement over 2 G 

 Aktivitetstilbud Flyndra AS, Maurtuva og Go kroken 

 Vaskeritjenester til beboere i omsorgsboligene (Næss og Inderøyheimen) 

Variable lønnskostnader/sykefravær 

Sykefravær  1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal 

2012 9,09 8,41 11,6 14,76 

2013 13,39 10,38 9,83 9,11 

2014 9,74 11,53 9,2  

Tabell 7.4.1.9 Sykefraværsutvikling 2012-2014 

 

Virksomhetsområdet har et tjenestetilbud som drives 24 timer i døgnet hele året. Hovedtyngden av 

utgiftene er bundet opp mot lønn. Ansatte er den viktigste ressurs, slik at brukerne mottar kvalitativt 

gode tjenester. Alle tjenestestedene har en effektiv drift som er tilrettelagt for å ivareta faglig 

forsvarlighet. Dette utløser behov for innleie av vikar ved fravær. 



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           109 

Virksomhetsområdet har en positiv utvikling i sykefraværet, men fremdeles er sykefraværet høyt 

sammenlignet med organisasjonen for øvrig.  

Det brukes store ressurser til innleie av vikarer og det er nødvendig å arbeide kontinuerlig med å 

finne ordninger som sikrer at tjenesteområdene kan utnytte vikarressursen best mulig og samtidig 

øker nærværet. Det handler bl.a. om hensiktsmessig organisering av vikarressursen og styring av 

disse.  

Budsjettet legger opp til en restriktiv bruk av all type vikarer. Dette vil medføre at all type vikarbruk 

må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Konsekvensen vil være at det ikke leies inn vikar ved alt fravær. Det vil kunne medføre økt 

arbeidsbelastning med de følger det kan gi, og brukere/pasienter vil få redusert kvalitet på tjenester. 

Investeringer 

Investeringer innen virksomhetsområdet består i hovedsak av investeringer i boliger for flyktninger 

og oppstart av bofellesskap Nessjordet. Investeringene er nærmere kommentert i kapittel 8.3.  

7.4.2 Helse, rehabilitering og barnevern  

Virksomhetsområde 

Enheten består av 7 ulike fagtjenester; helsestasjon, kommuneoverlege, miljørettet helsevern, 

legetjeneste, rehabilitering, psykisk helse, rus, barnevern, og dag- og aktivitetstilbud til eldre og 

voksne med psykiske problemer. I tillegg har enheten ansvar for oppfølging av driftsavtaler med 

private fysioterapeuter, driftsavtaler til 5 fastleger og turnuslege - og Krisesenteret i Nord-Trøndelag, 

Overgrepsmottaket, Innherred interkommunale legevakt, Incestsenteret og Jarlegården. Tjenestene 

ytes til alle aldersgrupper i befolkningen og har vedtak med utgangspunkt i mange særlover innenfor 

helse, omsorg og barnevern. 

Status og utfordringer 

 

Mottak av flyktninger/Introduksjonsordningen 

I 2009 vedtok kommunestyret å bosette inntil 50 personer inkludert familiegjenforeninger. 

Det er i oktober 2013 fattet nytt vedtak om å fortsette bosettingen av flyktninger for perioden 2014- 

2016 med inntil 40 personer. 

I Inderøy kommune er flyktningarbeidet organisert i egen Flyktningetjeneste som er 

organisasjonsmessig underlagt enhet Helse-, rehabilitering og barnevern. Flyktningetjenesten har 

ansvar for bosetting og introduksjonsprogrammet, som er et 2 - årig obligatorisk 

undervisningopplegg i norsk og samfunnsfag. 

Alle voksne som bosettes skal ved gjennomføring av introduksjonsprogrammet, få 

tilstrekkelignorskkunnskap (muntlig og skriftlig) til å gå videre med utdanning eller ut i arbeidslivet. 

Dette er målsettingen, men det er utfordringer når det gjelder både utdannings- og 
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arbeidsmuligheter.  Bosetting og integreringsarbeidet med flyktningene er omfattende og 

sektorovergripende i kommunen.  

Utfordringene er størst når det gjelder å skaffe boliger og praksisplasser for å trene på språk og få 

kunnskaper om norsk arbeidsliv. På sikt er det også en utfordring å komme inn på arbeidsmarkedet, 

men i den sammenhengen samarbeides det tett med NAV.   

Kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig er en forutsetning for utdanning og arbeid. Erfaringene viser 

at to år med norskundervisning ikke er tilstrekkelig. Fra høst 2014 styrkes undervisningen slik at de 

som går på voksenopplæring får tilbud om ekstra timer i norsk og matematikk.  På sikt kan en også 

forvente en økning i utgifter til sosialhjelp da alle som bosettes ikke vil klare å komme inn på 

arbeidsmarkedet. Vi har tilstrekkelig kapasitet i skoler og barnehager. 

Ved lovendring er det nå tillat å samle nyankomne elever (barneskolen) i egne innføringsklasser i 

inntil to år, med vedtak for ett år om gangen. Det er tilsatt kompetent lærer ved Sakshaug skole for å 

gi dette tilbudet. Elevene blir knyttet til egne klasser omtrent halvparten av skoleuka, og får egen 

intensiv norskopplæring og fagopplæring i egne grupper resten av uken. 

Barnehagen styrkes med assistent. Kr 1 425 500 går til styrking av stillinger til lærer og assistenter i 

skole og barnehage. Det dekkes av integreringstilskuddet over ansvar 321. I tillegg er NAV styrket 

med kr 500.000 fra bundet driftsfond for å møte utfordringen på økonomisk sosialhjelp. 

Budsjett og økonomi 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for området er 33,771 mill. kroner. Rammeforslaget for 2015 er 

33,4 mill. kroner.  Dette er en netto realnedgang på 0,371 mill. kroner. Endringsbildet kan illustreres 

slik: 
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Konsekvensjustert budsjett 2014 33 771 

  

 Sum nye tiltak/omstilling: -371 

 - Økt ressurs helsesøster 300 

 - Bruk av fond flyktninger -100 

 - Ikke innleie av ferievikarer -121 

 - Økte inntekter fastlege  -300 

 - Egenfinansiering russtilling 50 

 - Barnevernstjenesten div. tiltak -150 

 - Barnevernstiltak utenfor familie -50 

Netto driftsramme 2015 33 400 

 

 

Helse, rehabilitering og barnevern   Forslag budsjett - økonomiplan 

Funksjon 

Tall i 1000 kr. 

Opprinn. 

Budsjett 

2014 

Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

Budsjett 

2015 

      

2016 2017 2018 

1200 Administrasjon 817 805 805 805 805 

2320 Forebygging, helsestasjon, skolehelsetj. 3 167 3 449 3 449 3 449 3 449 

2330 Annet forebyggende helsearbeid 529 811 811 811 811 

2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1 832 1 692 1 692 1 692 1 692 

2410 Legetjenesten 4 840 4 610 4 610 4 610 4 610 

2411 Rehabilitering 3 317 3 310 3 310 3 310 3 310 

2430 Tilbud til personer med rusproblemer 937 975 975 975 975 

2440 Barnevernstjenesten 3 943 3 782 3 782 3 782 3 782 

2510 Barneverntiltak i familien 811 773 773 773 773 

2520 Barneverntiltak utenfor familien 10 966 11 135 11 135 11 135 11 135 

2544 Psykisk helse 2 066 2 058 2 058 2 058 2 058 

Sum netto driftsutgifter 33 225 33 400 33 400 33 400 33 400 

Tabell 7.4.2.1 Funksjonsoversikt 2015-2018 

Tiltakene er fordelt påfølgende områder:  

 Dagtilbudene må drives uten innleie av ferievikarer og 0,20 % årsverk fjernes,  

 Barnevern; redusert kjøp av tjenester og redusert bruk av overtid. 

Inntekten/egenandeler/takster på fastlege er økt. I tillegg er det en økning av ressurs til 

helsesøster på 50 % stilling - knyttet til på helsestasjonen. 

2320 Forebygging, helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste 

Tjenesten driver primærforebyggende helsearbeid. Målgruppen er barn og unge 0-20 år samt 

svangerskapsomsorg og helsearbeid for flyktninger. Tjenesten koordinerer i tillegg mye av det 

sekundærforebyggende arbeidet for samme målgruppe. Videre bistår tjenesten med miljørettet 

helsearbeid(smittevernarbeid). 

Det er funnet grunnlag for å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten med 50 % stilling helsesøster 

fra 2015. 
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Figur 7.4.2.1 Årsverk helsesøster per 10.000 innbyggere, 0-5 år 

 

2340 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 

Tjenestene er rettet mot hjemmeboende eldre og voksne med psykiske problemer. 

Drifta ved «Et sted og være» og Hyggestua må drives uten bruk av ferievikarer i 2015. Det legges opp 

til stenging av dagtilbudene ved avvikling av ferie til personalet. Tjenesten reduserer med 0,20 

årsverk. 

2370 Annet forebyggende helsearbeid 

Tjenesten består av kommuneoverlege og smittevernlege, rådgiver miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler - og SLT-koordinator. 

Diagnose, behandling og rehabilitering 

2410 Legetjenesten 

Tjenesten består av 5 fastleger, turnuslege, legevakt og reisevaksinering. Det er inngått avtaler med 

Inderøy legesenter om driftstilskudd og husleieavtale.  

2411 Rehabilitering 

I tjenesten inngår fysioterapitjenesten, driftstilskudd til private fysioterapeuter, formidling av 

tekniske hjelpemidler og syns- og hørselskontakt i kommunen. Rehabilitering arbeider både med 

barn, unge, voksne og eldre, og jobber forebyggende, kurativt, rådgivende, veiledende, vurderende 

og deltagende i tverrfaglige samhandlende fora.   

 

0

20

40

60

80

100

Årsverk av helsesøstre pr. 10
000 innbyggere 0-5 år.
Funksjon 232



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           113 

 

Figur 7.4.2.2 Diagnose og behandling F241 

Det foretatt en omgjøring av fastlønnstilling til 60 % driftstilskudd til fysioterapeut som driver privat. 

Dette har sammen med de andre driftstilskuddene (260 %) økt behandlingskapasiteten bra for 

innbyggerne i kommunen. De kommunale fysioterapeutene jobber med barn, eldre og 

funksjonshemmede. 

Friskliv 

Fra 2014 startet oppbygging av et Frisklivstilbud i kommunen. Det prøves ut en organisering med et 

tilbud for voksne i fysioterapitjenesten. Tilbudet til barn organiseres i helsestasjon. 

2430 Tilbud til personer md rusproblem/2544 Psykisk helse  

Tjenestene ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og består av diagnostikk, funksjonsvurdering, 

tidlig hjelp og behandling. Støtte og motivering for å søke behandling i spesialisthelsetjenesten og 

oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten med rehabilitering, psykososial støtte og 

veiledning. Arbeider både kurativt etter henvisning - forebyggende og rådgivende. Har også 

oppfølging av LAR-pasienter. 

Kommunens kriseteam består av fire ansatte i psykisk helse.  Kriseteamet inngår i kommunens 

beredskapsplan.  

Tilskudd til Overgrepsmottak og Krisesenter er pliktige tjenester som inngår i funksjonen. 

Tjenesten psykisk helse og rus er styrket med ett årsverk fra 2015, med tilskudd på kr 550.000 fra 

opptrappingsplan rus. 

2440-2520 Barnevernstjenesten og barnevernstiltak 

Tjenesten ytes etter lov om barnevern. Loven regulerer kommunens arbeid og krav til oppfølging av 

fosterbarn. Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og 

utviklingsmuligheter. Det er barnevernet som skal ta vare på de mest utsatte barna, gjennom å sette 

inn hjelpetiltak rettet mot enkeltmennesker. Omsorgsovertakelse er det mest omfattende tiltaket 

overfor barn og unge, og det som koster mest. 
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Figur 7.4.2.3 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 

Inderøy kommune har over 30 barn under omsorg. Det krever store ressurser, og kommunen bruker 

to årsverk til oppfølging for å overholde alle frister i loven (figur 7.4.4). 

 

Figur 7.4.2.4 Antall plasserte barn 2007-2013 

Bekymringsmeldinger er underlagt en streng undersøkelsesfrist som skal overholdes både for å sikre 

barns omsorg og foreldre sin rettsikkerhet. Det rapporters kvartalsvis til Fylkesmann på dette. Fra 

2013 må kommunen selv stå for faglige hjelpetiltak for å styrke foreldrenes evne til omsorg. Dette 

ble tidligere kjøp av det statlige barnevernet. 

Rådmannens budsjettforslag innebærer i forhold til konsekvensjustert budsjett en netto reduksjon av 

driftsutgifter med kr 150 000 til barnevernstjenesten. Når det gjelder barnevernstiltak i familie 

foreslås en reduksjon på kr 50 000  knyttet til kjøp fra private. 
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Figur7.4.2.5 Dekningsgrad barnevern 2013 

7.4.3 NAV  

Virksomhetsområdet 

Nav Lokalkontor er et partnerskap mellom stat og kommune. Nav Inderøy har 8.5 faste stillinger. 

Kostnadsfordeling av felles utgifter til drift av kontoret er 2/3 stat og 1/3 kommune. (Utfra antall 

ansatte på kommunal og statlig side).  

Kommunale oppgaver som er med inn er økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning/offentlig 

forvaltning, Kvalifiseringsprogrammet, Kommunal egenandel VTA (Flyndra) og Rus (økonomisk 

tilskudd). 

Status og utfordringer 

Prioritering og produktivitet. KOSTRA 

Til tross for økning i antall sosialhjelpsmottagere og utbetaling av sosialhjelp i 2014, ligger 

kommunen fortsatt lavt på driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år. 

 

Figur 7.4.3.1 Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker 
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Målsettinger 2014-2017 

Delmål for de kommunale tjenester i Nav: 

 Ungdom under 25 år skal ikke motta passiv økonomisk sosialhjelp. (Aktivitetskrav) 

 Tett oppfølging av alle sosialhjelpsmottakere med sikte på å få brukere ut i arbeid og 

aktivitet. 

Budsjett og økonomiplan 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for området er 7,14 mill. kroner. Rammeforslaget for 2015 er 8,0 

mill. kroner.  Dette er en netto realøkning på 0,860 mill. kroner. Endringsbildet kan illustreres slik: 

Konsekvensjustert budsjett 2014 7 140 

  

Sum nye tiltak/omstilling: 860 

 - kvalifiseringsprogrammet 300 

 -råd og veiledning 100 

 -rus 50 

 - økonomisk sosialhjelp 290 

Netto driftsramme 2015 8 000 

 

NAV   Forslag budsjett - økonomiplan 

Funksjon 

Tall i 1000 kr. 

  Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

Opprinn 

budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

Funksjon 2420 Råd og veiledning 2 022 2 062 2 062 2 062 2 062 

Funksjon 2810 Øk. Soshjelp 2 528 3 238 3 238 3 238 3 238 

Funksjon 2760 KVP 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Funksjon 2430 Rus 150 200 200 200 200 

Funksjon 2730 VTA 1 000 1 100 1 100 1 100 1 100 

SUM 7 100 8 000 8 000 8 000 8 000 

Tabell 7.4.3.1 Funksjonsoversikt 2015-2018 

Det kan vise seg å bli utfordrende å holde seg innenfor en budsjettramme på 8 mill. kroner i 2015 gitt 

de erfaringer man har fra siste år vedrørende økonomisk sosialhjelp. Overskridelsen på funksjon 

2810 i 2014 er estimert til ca. 1 mill. kroner. 

2430 Tilbud til personer med rusproblem 

Funksjonen gjelder dekning av medisin og ettervern til brukere som har innvilget Metadon og har 

vært i institusjon/Rusbehandling. Pga. økning i priser på medisin og flere brukere foreslås det en 

økning på 50 000.  

2730 Kommunale sysselsettingstiltak  

Etter sammenslåing av vekstbedriftene Flyndra og Kroa, er det totalt 23 VTA plasser. 

Kostnadsfordeling er som følger: stat 2/3 og kommunen 1/3. Det er lagt inn en økning på 100 000 

pga. økning av satser. 
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Figur 7.4.3.2 Registrert arbeidsledighet, årsgjennomsnitt(prosent) 

2760 Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 

Det er i 2014 8 tiltaksplasser på Flyndra. KVP er et lovpålagt tilbud til målgruppa for øk. sos. hjelp. 

Programmet brukes aktivt for å forhindre at brukere mottar passiv sosialhjelp, og ungdomsgruppa og 

flyktninger blir prioritert. Vi har fram til nå hatt en samarbeidsavtale med Flyndra når det gjelder 

KVP. Kommunen har betalt ut lønn til deltagerne, og Flyndra har hatt oppfølging av brukerne enten i 

bedriften eller hos eksterne arbeidsgivere. Det er usikkert om det er mulig å få til en avtale om 

videreføring av dette i 2015. Alternativet er da å organisere dette tiltaket i egen regi.  

Det er kommet signaler fra sentralt hold på at arbeid for sosialhjelp vil få økt fokus. (Plikt til å stille 

vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad).  Vi ser for oss at det kan være aktuelt å se på 

en samordnet organisering av disse to tiltakene. F.eks. en felles arbeidsleder og utplassering i 

enheter i kommunen – utførelse av kommunale arbeidsoppgaver. For at dette skal være mulig er det 

nødvendig å videreføre budsjetterte midler for 2014 på totalt 1.750.  

2810 Økonomisk sosialhjelp  

Det vil i 2014 bli et overforbruk på økonomisk sosialhjelp på 1.2 millioner. Dette skyldes en økning i 

antall sosialhjelpsmottakere.  Utfordringer på området er at vi har flere sammensatte saker – 

brukere med behov for langvarig oppfølging og behandling. (Rus/psykiatri). Videre ser vi en økning i 

antall ungdommer som har falt ut av videregående. Flyktninger som er ferdige med 

introduksjonsordninger og er uten jobb/ikke i skolegang er en annen gruppe. De økte boligprisene 

virker også inn på økonomisk sosialhjelp. Nytt rundskriv til Lov om Sosiale tjenester i Nav § 21, har 

ført til at kommunene har fått et større ansvar for å forebygge barnefattigdom. Barn og unge skal 

sikres en trygg oppvekst, og de skal kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av 

om foreldrene har en vanskelig økonomi.  På denne bakgrunn og utfra forbruk i 2014, foreslås det en 

økning på dette området på 1 million. 
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7.5 Kultur og fritid  

Virksomhetsområdet  

Virksomhetsområdet - administrativt ivaretatt av enhet for kultur og fritid - omfatter bl.a. tjeneste- 

funksjonene bibliotek, kulturskole, allmennkultur, den kulturelle skolesekken, den kulturelle 

spaserstokken, aktiviserings- og servicetjenester eldre og funksjonshemmede, den norske kirke, og 

andre religiøse formål.  

Koordinatorfunksjon for SLT, miljøarbeid for ungdom og sommerarbeid for ungdom, er 

funksjoner/tjenester flyttet til det ansvarsområdet 320, Enhet for helse-, rehabilitering og barnevern. 

Det overordnede politiske ansvaret er hos hovedutvalg Folk.  

Status og utfordringer 2015-2018 

Virksomhetsområdet omfatter, som beskrevet ovenfor, tjenesteområder med stor bredde - både 

faglig og personalmessig, og tjenestene retter seg mot hele befolkningen i Inderøy kommune.  

Kulturarbeidet står sterkt i kommunen, og det allmenne kulturarbeidet vektlegges tungt. 

Kulturloven slår fast at alle innbyggerne skal ha mulighet til deltakelse og opplevelse innen et 

mangfold av kulturtilbud. Vedtatt kulturplan fra 2013 ligger i så måte som en plattform for det 

allmenne kulturarbeidet i Inderøy kommune.  

Kulturaktiviteten i Inderøy er stor, og kommunens bidrag gjennom økonomisk støtte er viktig. Det er 

derfor viktig at kommunen tenker langsiktig og er forutsigbar - samtidig som det må gis plass til nye 

initiativ. Det er viktig å tilrettelegge for utvikling av samarbeid mellom det frivillige kulturarbeid og 

institusjoner i kommunen. 

Det kan være en utfordring framover å imøtekomme de forventningene kommunens innbyggere har 

til kulturtilbud og nivå på støtte.  Det er et vesentlig avvik mellom forventet/omsøkt nivå på støtte, 

og de økonomiske rammene som kan brukes til formålet. 

Inderøy kommune oppfatter seg – og oppfattes som – en kulturkommune. Kommunen har 

tradisjonelt scoret bra på «kulturindekser». I 2014 er kommunen rangert på 26.plass (Norsk 

kulturindeks utarbeidet av Telemarksforskning) i kåringen over «Norges beste kulturkommune».  

Kommunebarometeret for 2013 (Kommunal rapports system) plasserer Inderøy som nr. 177 blant 

norske kommuner. Dette plasserer oss midt på treet blant norske kommuner.  

  



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           119 

Kostra-statistikk viser følgende:  

KOSTRA Inderøy 

2013 

Inderøy 

2012 

Kostra- 

gruppe 7 

2013 

Nord- 

Trulig 

2013 

Landet* 

2013 

Landet* 

2012 

Inn- 

herred 

2013 

Kultur andel netto 

drift % 

3,1 2,9 3,2 3,5 3,8 3,8 3,4 

*Landet – eks Oslo 

Tabell 7.5.1 Kultursektorens i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter  

Ut fra Kostra-statistikken ligger vi på nivå med sammenlignbar kommunegruppe når det gjelder 

ressursbruk til drift, men noe under landet for øvrig. Differansen mellom f.eks. snitt Nord-Trøndelag 

og Inderøy representerer i kroner en forskjell på mellom 1,5 og 2 mill. kroner.  Det som ikke kommer 

fram i disse tallene er forskjeller i kapitalkostnader og drift av kulturhus.  Om kapitalkostnader hadde 

vært innarbeidet i tallene ville bildet være noe annerledes.  

Det vises for øvrig til vedlegg med ytterligere informasjon om utvikling i antall elever i kulturskolen, 

data fra Inderøy bibliotek, tilskudd og overføringer til lag og organisasjoner - og tilskudd til større 

arrangement. 

Planrevisjoner og utredninger 2015 -2016: 

 Plan (ny, revisjon, utgår) 2015 2016 

Plan for Inderøy kulturskole x  

Plan for Den kulturelle skolesekken x  

Plan for Den kulturelle spaserstokken x  

Kulturminneplanen  x 

Tabell 7.5.2 Planrevisjoner og utredninger 2014-2016 

 

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for området er 15,37 mill. kroner. Rammeforslaget for 2015 er 

14,95 mill. kroner.  Dette er en netto realnedgang på 0,42 mill. kroner. Endringsbildet kan illustreres 

slik: 

Konsekvensjustert budsjett 2014 15 370 

  

 Sum nye tiltak/omstilling: -420 

 - andre kulturaktiviteter -420 

Netto driftsramme 2015 14 950 
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Kultur og fritid   Forslag budsjett - økonomiplan 

Funksjon 

Tall i 1000 kr. 

  Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 

Oppr. 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

1200 Administrasjon 816 641 641 641 641 

2021 Den kulturelle – spaserst/skolesekk 127 303 303 303 303 

2310 Aktivitetstilbud barn og unge 771 552* 552 552 552 

2330 Annet forebyggende helsearbeid 315 120 120 120 120 

2340 Aktivitet/servise eldre/funksjonsh 398 398 398 398 398 

3600 Naturforvaltning og friluftsliv 274 0 0 0 0 

3650 Kulturminnevern 6 6 6 6 6 

3700 Bibliotek 1 453 1 459 1 459 1 459 1 459 

3750 Museer 1 165 1 165 1 165 165 165 

3770 Kunstformidling 725 725 725 725 725 

3800 Idrett og tilskudd andres 181 181 181 181 181 

3830 Musikk og kulturskoler 2 650 2 758 2 758 2 758 2 758 

3850 Andre kulturaktiviteter 2 095 1 757 1 757 1 757 1 757 

3900 Den norske kirke 4 789 4 764 4 764 4 764 4 764 

3920 Andre religiøse formål 120 120 120 120 120 

SUM 15 885 14 950 14 950 13 950 13 950 

Tabell 7.5.3 Funksjonsoversikt 2015-2018 

Sammendrag  

Rammen for virksomhetsområdet reduseres noe.  Budsjettforslaget gir således ingen styrking av 

kulturområdet ressursmessig slik det ble lagt opp til ved behandlingen av strateginotatet i sommer. 

Dette er forklart med vesentlig endringer i rammebetingelser, se foran om kommunens 

rammebetingelser og inntektsutvikling. 

Generelt har det ikke vært mulig å kompensere for prisstigning. Tilskuddsnivået er redusert med kr. 

420 000 - noe som berører Røra samfunnshus og tilskudd til større arrangement. Tilskudd til 

Inderøysommer og InderøyFest er redusert samtidig som det er forutsatt indirekte støtte til Soddjazz 

ved administrasjonsbistand gjennom MINT. Det er ikke funnet plass til nye søknader fra 

stipendutstilling Inderøysommer og Inderøy Rockefestival.  I budsjettet er det satt av kr. 26.000 til 

Nils Aas Kunstverksted i forbindelse med registrering av hans arbeider. 

Tilskuddene til arrangementer reduseres i 2015. Utbetalinger bygdebok på i alt 3 mill. kroner 

sluttføres i 2016. 

1200 Administrasjon.   Det er satt av midler til kulturfaglig rådgiver i budsjettet og noe til 

driftsmidler.  Nettoendringen for øvrig er en konsekvens av interne omdisponeringer av 

bemanningsressurser – til funksjonene 2021 Kulturell spaserstokk og kulturell skolesekk, 3830 

Musikk og kulturskoler og til tilsvarende funksjoner under helseområdet. 
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2021 Den kulturelle skolesekk /spaserstokk.  Dette omfatter tilbud til skolene gjennom den 

kulturelle skolesekken. Den kulturelle spaserstokken er flyttet til denne funksjonen fra 3850 Andre 

kulturaktiviteter. 

2310 Aktivitetstilbud barn og unge.  Budsjettendringen skyldes overføringer av bemanningsressurser 

knyttet til SLT (kriminalitetsforebyggende arbeid) til tilsvarende funksjoner under 

virksomhetsområdet Helse-, barnevern og rehabilitering. 

2340 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede. Gjelder tilskudd til 

Frivillige Inderøy og Mosvik Frivillighetssentral.   

3600 Naturforvaltning og friluftsliv. Budsjettet omfatter avsetninger til sommerarbeid for ungdom. 

Budsjettet er overført til tilsvarende område under ansvarsområdet Helse-, rehabilitering og 

barnevern. 

3650 Kulturminnevern. Budsjettet omfatter medlemskap i Norsk Kulturarv. 

3700 Bibliotek.  Inderøy bibliotek er et kombinasjonsbibliotek med stor, daglig aktivitet: 

folkebibliotek for hele Inderøy kommune og skolebibliotek for Inderøy videregående skole, Inderøy 

ungdomsskole og Sakshaug skole.  

En av Inderøy bibliotek sine hovedutfordringer i det daglige er nok areal til besøkende, samlingene og 

aktivitetene. Det er også mange utfordringer når det gjelder funksjonen som kombinasjonsbibliotek; 

å gi et godt og tilpasse tilbud til både folkebibliotekbrukerne og skolenes elever og lærere.  

Inderøy bibliotek er en av de kommunale tjenestene som skal inn i Inderøy oppvekst- og kultursenter 

som ferdigstilles i 2016. Mer hensiktsmessige lokaler tilpasset både folk- og skolebibliotek-

funksjonen, vil gi en bedre tilrettelegging for de ulike brukergruppene biblioteket skal betjene. 

Inderøy bibliotek har flere satsinger på gang, bl.a. «Nord-Trøndelag leser», med delprosjektet «Nord-

Trøndelag leser høyt» - et samarbeid mellom fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag og folkebibliotekene 

i kommunene. Et annet satsingsområde er lesefremmende aktiviteter og biblioteket som 

litteraturhus.  

Igangsettelsen av prosjektet «Nord-Trøndelag leser e-bøker» i juni 2014, fordrer at man framover i 

større grad prioriterer innkjøp av e-bøker. Fra 2015 legges det opp til et økonomisk partnerskap 

mellom kommunene og fylkeskommunen når det gjelder innkjøp av nye e-bøker og etter hvert  

e-lydbøker. Forventningen til kommunene er at bokbudsjettene økes med 5 %; dette for å finansiere 

kommunenes andel av konsortieavtalen med Biblioteksentralen. Fylkeskommunen vil bidra med ca. 

2/3 i forhold til kommunenes felles innsats. Det er behov for å investere i større grad i e-bøker. 

3750 Museer. Budsjettet omfatter tilskudd til Inderøy Bygdemuseum, Mosviktun, Jekta Pauline og 

tilskudd til bygdebok. 
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3770 Kunstformidling.  Her er lagt inn bevilgning til Nils Aas Kunstverksted, tilskudd 

musikkorganisasjoner og kjøp av tjenester fra Musikk i Nord-Trøndelag jf. mulig avtale.  

3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg. I hovedsak tilskudd til idrettsorganisasjoner. 

3830 Musikk- og kulturskolen. Kulturskolen gir gode tilbud til barn og unge i alderen 4 -19 år; 

enkeltvis eller i gruppe. Den har også ansvar for den kulturelle skolesekken (DKS) og den kulturelle 

spaserstokken (DKSS).  

Kulturskolen har som målsetting for perioden 2015-2018 å styrke kjernevirksomheten. 

Det er i 2014 gjort en jobb for å skape attraktive, større stillinger. Målet framover er, gjennom et 

samarbeid med videregående skole og oppvekst- og helseområdet, å kunne tilby tjenester innenfor 

et bredt felt, bl.a. for å sikre fagmiljøet. En styrking av det tverretatlige samarbeidet vil komme den 

enkelte bruker/innbygger til nytte. Et uttalt mål er bl.a. å utvikle lokale produksjoner som kan 

nyttiggjøres av DKS og DKSS.  

Et annet konkret mål for perioden er å videreutvikle kulturskolen som ressurssenter. Eksempel på 

nye satsinger i 2014 er Musikk fra livets begynnelse med oppstart høsten 2014 - i samarbeid med 

helsestasjonen. Dette er gjort mulig ved hjelp av midler fra prosjektet kulturløft 2020. Det er ikke satt 

av midler i det ordinære budsjettet til dette for 2015.  

Et tredje satsingsområde er Inderøykorps mot 2020. Det jobbes med å etablere et skolekorps på 

Røra. I tillegg ønsker man å utvikle korpssamarbeidet generelt, både internt i kommunen og på 

Innherred.  

3850 Andre kulturaktiviteter.  Her er en rekke tilskudd til større arrangement; Inderøy kulturhus, 

Røra Samfunnshus samt andre kulturbygg og organisasjoner. Oversikt over samtlige tilskudd med 

egen spesifikasjon over tilskudd til større kulturarrangement følger som eget vedlegg til 

budsjettdokumentet. Tilskudd til større kulturarrangement og Røra samfunnshus er redusert med til 

sammen kr 320.000 i forhold til 2014.  Reduksjon i tilskuddet til Røra samfunnshus med kr. 100.000,-  

begrunnet i reduserte kapitalutgifter – opprinnelig utgangspunktet for tilskuddsfastsettingen. 

3900 Den norske kirke.  Kommunens overføring til Kirkelig Fellesråd er budsjettert med samme 

nominelle beløp som i 2014. Tilskudd orgelkonsulent   - kr. 25000,- - bortfaller. En ren 

deflatorkorreksjon (uten kompensasjon prisstigning som heller ikke kompenseres egne enheter) er 

ca. kr. 100.000,-.  Effekten av redusert arbeidsgiveravgift utgjør nærmere kr. 50.000,- i besparelser 

for kirkelig fellesråd. I investeringsbudsjettet er innarbeidet kr. 500.000,- til opprustning av Salberg 

kirke i jubileumsåret. 

3920 Andre religiøse formål. Kommunen plikter etter lov å gi tilskudd til andre trossamfunn. Etter 

søknad gir kommunen tilskudd som beregnes ut fra kommunens bevilgning til den norske kirke. 

Investeringer 

Det foretas investeringer i forbindelse med etableringen av det nye oppvekst- og kultursenteret på 

Straumen. Dette berører både Inderøy bibliotek og Inderøy kulturskole.  
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I investeringsbudsjettet er det lagt opp til nytt dekke på fotballbanen på Inderøy idrettspark. 

Det vises til nærmere omtale av de enkelte prosjekter i kapittel 8. 3. 

7.6 Eiendom og kommunaltekniske tjenester 

Virksomhetsområdet samlet 

Virksomhetsområdet omfatter hovedfunksjoner som forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 

eiendommer, bygg, veg og anlegg for vann og avløpsdistribusjon. Det er enhet for Eiendom og 

kommunaltekniske tjenester som internt ivaretar funksjonene. 

 

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

 

Se også beskrivelse under investeringskapitlet for en samlet oversikt over investeringene på 

området. 

 

Se videre oversikt over planlagt avsetning og bruk av fond foran. 

 

Status og utfordringer 2015 – 2018 

 

Bygg og Eiendom 

Følgende tall er tatt ut av ut fra KOSTRA og viser driftskostnader per m2 bygg. Det tas forbehold om 

at det kan være svakheter i tallene. 

 

Figur 7.6.1 Driftskostnader på m2 bygg 

Det er fortsatt et etterslep på vedlikehold når det gjelder bygg og vei. Driftsbudsjettene medgår stort 

sett til nødvendige strakstiltak og daglig vedlikehold. Dette er tydeliggjort i forbindelse med 

veiplanarbeidet, og forventes ytterligere tydeliggjort i forbindelse med arbeidet med 

tilstandsutredningen for kommunale bygg. Når tilstandsvurderinger for byggene er utført, vil dette 
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være grunnlag for en fremtidig vedlikeholdsplan på lik linje som vedtatte planer VVA. Arbeidet med 

tilstandskartleggingen er begynt i oktober 2014. 

Pågående og planlagte nyinvesteringer (jfr. skoleutbygging), opprustning av utleieboliger, relativt 

betydelige bevilgninger til mindre omgjøringstiltak og sanering av bygg mv, jfr. investeringsplanen, vil 

gjøre at etterslepet på forsømt vedlikehold på bygg bør bli vesentlig mindre gjennom 

økonomiplanperioden. 

Med strammere rammer i 2015, ser man seg nødt til å kutte i budsjettene til vedlikehold av lokaler til 

administrasjon, førskole, skole, institusjoner og kommunale boliger. Dette kompenseres noe for 

gjennom investeringssatsningen og vedlikeholdsplanen for bygg.  

Samtidig settes 1 million, av vedlikeholdsfondet bygg, av til drift i 2015, i påvente av en ferdig 

vedlikeholdsplan for bygg. Denne bevilgningen må sees i sammenheng med begrensede 

investeringsbevilgninger for bygg i 2015. 

Veg 

Når det gjelder vei så vises til veiplan og prioriteringer som ble vedtatt. Veiplanen gir en rettesnor for 

videre prioritering av opprustning, drift og vedlikehold - og kan bidra til at tilgjengelige ressurser blir 

bedre utnyttet. På veg, som på bygg, forventes det at etterslepet kan hentes noe inn gjennom en 

investeringsramme samlet på 16 mill. kroner i perioden 2013-2016. 

På siden av investeringsprosjektet for opprusting av kommunale veger, må det tas tak i kontinuerlig 

vedlikehold av veiene. Disse kostnadene må tas før veiene kommer ned på et nivå der en full 

opprustning blir nødvendig. 

Inderøy kommune har en høy andel kilometer kommunal veg per innbygger sammenlignet med 

rundtomliggende kommuner. Driftskostnadene til kommunal veg per kilometer veg i Inderøy 

vesentlig lavere enn snittet i Nord-Trøndelag. Samtidig har Inderøy en høy andel grusveger, noe som 

skulle tilsi en høyere driftskostnad per km veg. 

I sammenheng med pågående økonomi- og kvalitetsutredning og strammere driftsrammer for 2015, 

har vi startet å se på klassifisering av kommunale veger. 2 veger med få eller ingen fastboende, er 

foreslått nedlagt i forbindelse med budsjettarbeidet 2015.  

En utvidet gjennomgang og forslag til ny klassifisering av kommunale veger vil bli framlagt i 

forbindelse med økonomiutredningen i løpet av 2015.  
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Tabellen nedenfor viser noen nøkkeltall basert på KOSTRA-statistikk for 2013.  

Kostra 2013 Inderøy Nord-

Trøndelag 

Steinkjer  Verran Selbu Skaun Jevnaker 

Netto driftsutg. Per 

innbygger 

1264 1179 1156 1427 1143 856 918 

Netto driftsutg. per 

km veg 

67960 80645 70267 72022 98021 134681 87985 

Andel grusveger 72 % 63,8 % 64,9 % 66,7 % 12,8 % 63,8 22,1 % 

Antall km kommunal 

veg 

125  285 45 47 47 68 

Meter veg pr 

innbygger 

18,6 14,6 16,45 19,8 11,7 6,35 10,4 

Andel netto utg. av 

total netto driftsutg. 

2,4 % 2,3 2,5 2,3 1,9 1,9 1,9 

Tabell 7.6.1 Kostratall 2013 

 

Vann og avløp 

Det er nylig vedtatt en temaplan for vann og avløp som gir en oversikt over tilstand og foreslåtte 

investering i årene fremover.  Inderøy kommune (Inderøy vannverk) har en vannkilde hvor det 

registreres gjengroing. Dette kan, i et lengre perspektiv, utfordre kvaliteten på et drikkevann som i 

dag holder høyt kvalitetsnivå. I planen nevnes flere tiltak som ansees nødvendig, og det krever en 

høy investering i årene fremover. Her vises til forslag på investering for VA.  

På siden av planen må det tas tak i anlegg som driver driftskostnadene opp. I samspill med 

kommunens uteseksjon må anlegg som er kostbare i drift identifiseres, og gode investeringer må 

gjøres for å rette opp i situasjonen. Det vil legges stor vekt på å identifisere disse prosjektene. 

Både 2013 og 2014 har medført et overforbruk på vann av flere grunner. Man har hatt 

ekstrakostnader til overtid på grunn av problemer med vanntilførselen ved Kvennavika renseanlegg i 

tillegg til påregnelig overtid som følge av driftsalarmer. Dette problemet har vedvart gjennom 2013 

og 2014, inntil utbedringer ble startet høsten 2014. Det forventes at investeringene som gjøres her 

vil redusere overtidsbruken, og gjøre renseprosessen i Kvennavika mer robust med tanke på 

driftsstans.  

2014 og spesielt sommeren, har vært tørr, og varm. Dette har medført et høyt vannforbruk, samtidig 

som tilsiget i hovedvannkilden har vært begrenset. En direkte følge av dette har vært at man har 

måttet pumpe vann over fra Vådalsvannet til Røflovannet kontinuerlig siden mai. Dette har påført 

ansvarsområdet ekstra kostnader til elektrisitet, og til innsatsfaktorer i vannrensingen. 
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I tillegg har feilraten og vedlikeholdsbehovet på nett og anlegg vært større enn forutsatt i budsjettet i 

2014. Samlet har dette gitt (vil gi i 2014) et overforbruk på ansvarsområdet vann, og akkumulert et 

negativt selvkostfond, estimert til drøyt 1,5 millioner, når man går inn i 2015. Dette underskuddet må 

dekkes inn i løpet av de neste 3 årene, og følgelig må vanngebyrene økes som beskrevet i avsnittet 

under. 

For avløp virker gebyrnivået å være korrekt, og det vil justeres i takt med prisøkninger og status på 

selvkostfondet. Ved utgangen av 2014 vil selvkostfondet være på knappe 1,7 millioner. Målet er at 

selvkostfondene skal gå omtrent i null over en 4-5-årsperiode. 

Det vises for øvrig til egen sak om selvkostberegninger for 2015-2018. 

Gebyrer vann og avløp 

Inderøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost 

for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 

2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av 

gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på 

tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det 

enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste 

fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må 

overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et 

overskudd som stammer fra 2010 i sin helhet være disponert innen 2015. 

Utfordringer med selvkostbudsjettet 

Det er en rekke faktorer som Inderøy kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for 

det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-

rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger 

internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette 

til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. 

Generelle forutsetninger 

Kalkylerenten er for 2015 anslått å være 2,76 %. Lønnsvekst fra 2014 til 2015 er satt til 4,00 % mens 

generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 14. august 2014. Tallene for 2013 

er etterkalkyle, tallene for 2014 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 

2015 til 2018 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og 

beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 

Gebyrutvikling vann og avløp 

Fra 2014 til 2015 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 8,7 % for å dekke kommunens kostnader 

på områdene. Gebyret for vann øker med 19,4 %. I perioden 2013 til 2017 øker samlet gebyr med 

kr 1 645,- , fra kr 9119,- i 2013 til kr 10844,- i 2017. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

gebyrøkning på 4,5 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig 

målt forbruk på 240 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
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Figur: 7.6 Nomalgebyr inkl mva 

 

Årlig gebyrendring 

fra året før 

2015 2016 2017 

Vann 19,4 % 12,8 % -0,6 % 
Avløp 1,1 % 0,9 % 5,4 % 
Total endring 8,7 % 6,4 % 2,5 % 

Tabell 7.6.2 Årlige gebyrendringer 2015-2017 

 

Dette forslaget til gebyrsatser for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. 

Inderøy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og 

etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 180 norske 

kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred 

erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Årskostnad vann 3 681 3 801 4 223 4 699 5 228 5 836 5281

Avløp årskostnad 5 518 5 349 5 406 5 457 5 752 6 250 6 439
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Budsjett og økonomiplan 

Konsekvensjustert ramme for 2015 for området er 29,561 mill. kroner. Rammeforslaget for 2015 er 

29,4 mill. kroner.  Dette er en netto realnedgang på 0,161 mill. kroner. Endringsbildet kan illustreres 

slik: 

Konsekvensjustert budsjett 2014 29561 

  

 Sum nye tiltak/omstilling: -161 

Nedklassifisering av 2 kommunale veger -100 

MINT reduseres 180 

Vedlikehold, materialer, nybygg lokaler og boliger -226 

Diverse -15 

Netto driftsramme 2015 29 400 

 

Kommunalteknikk    

Økonomiplan   

Faste priser Basis 2015  

Funksjon 

Tall i 1000 

Opprinn 

Budsjett 

2014 

Revidert 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

Eiendomsforvaltningen 1836 1821 1777 1777 1777 1777 

Lokaler 22672 23141 22748 22748 22748 22748 

Kommunalt disponerte boliger -6788 -6553 -7586 -7586 -7586 -7586 

Tjenester utenfor ord. kom. ansvar 17 15 18 18 18 18 

Boligbygging og fys. Bomiljløtiltak -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Tilrettelegging/bistand næringslivet -22 -22 -25 -25 -25 -25 

Kommunale veier 5643 5622 5948 5948 5948 5948 

Rekreasjon - tettsted 17 17 16 16 16 16 

Beredskap brann og ulykker 4700 4700 4700 4700 4700 4700 

Innsamling av husholdningsavfall -40 -40 -40 -40 -40 -40 

Naturforvaltning og friluftsliv 484 484 484 484 484 484 

Bibliotek 495 495 495 495 495 495 

Kommunale idrettsbygg og -anlegg 180 180 180 180 180 180 

Musikk- og kulturskoler  400 400 580 580 580 580 

Kommunale kulturbygg 118 117 117 117 117 117 

Netto driftsramme 29700 29865 29400 29400 29400 29400 

Tabell 7.6.3 Funksjonsoversikt Kommunalteknikk 
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Selvkostområdet VANN   
 

Økonomiplan - faste priser Basis 2015 

  

Regnskap 

2013 

Budsjett 

2014 

Prognose 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

Driftskostnader 6937 5919 7335 7567 7806 8053 8308 

Kalkulerte kapitalkostnader 2695 2466 2695 2544 2708 2810 2927 

Indirekte kostnader  278 

 

277 288 300 312 324 

Sum årskostnad 9898 8385 1052 10399 10813 11175 11560 

Inntekter 8498 8385 8781 10399 11690 11636 12037 

Merforbruk(+)/Mindreforbruk(-) 229 0 1295 42 -845 -448 -477 

Belastning av (+)/Tilbak.bet.til (-) 

kommunen 

229 0 1295 42 -845 -448 -272 

Avsetn(-)/bruk av (+) fond 566 0 0 0 0 0 -204 

Status selvkostfond 31.12 -229 -230 -1524 -1566 -721 -272 204 

Tabell 7.6.4 Funksjonsoversikt selvkost vann 

 

Selvkostområdet Avløp  

 

 

Økonomiplan - faste priser Basis 

2015 

  

Regnskap 

2013 

Budsjett 

2014 

Prognose 

2014 

Budsjett 

2015 2016 2017 2018 

Driftskostnader 6360 5744 5290 5450 5615 5787 5964 

Kalkulerte kapitalkostnader 1883 1720 1955 2074 2292 2342 2443 

Indirekte kostnader  242 

 

251 261 272 283 294 

Sum årskostnad 8484 8200 7496 7758 8179 8411 8700 

Inntekter 8051 8200 7356 7450 7520 7921 8597 

Merforbruk(+)/Mindreforbruk(-) -386 736 140 335 659 490 104 

Belastning av (+)/Tilbak.bet.til (-) kommunen 0 0 

 

0 0 0 0 0 

Avsetn(-)/bruk av (+) fond -386 -736 +95 +296 +633 +479 +100 

Status selvkostfond 31.12 1675 2411 1580 1284 651 172 72 

Tabell 7.6.5 Funksjonsoversikt selvkost avløp 

 

Kommunale veier 

Vi er pålagt registrering og tilsyn av broer og konstruksjoner på offentlig vei. Dette, i tillegg til selve 

registreringen, kan gi økte vedlikeholdskostnader. Enheten har ambisjoner om å sertifisere eget 

personell til å kunne utføre årlig tilsyn, slik at kun det 5-årige obligatoriske eksterne ettersynet ikke 

handteres internt.  

Kommunale veger som har blitt opprustet for noen år siden, begynner å ha et behov for et nytt 

toppdekke for å unngå at selve vegkroppen forfaller. Kommunen må ta kostnadene nå for å forsvare 

tidligere veginvesteringer, å unngå større kostnader senere, og å unngå en betydelig svekket kvalitet 

på de vegene det gjelder. 



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           130 

Man har startet å se på mengden kommunale veger, og foreslår å legge ned 2 kommunale veger med 

få eller ingen fastboende langs. Innsparingen her går direkte til nødvendig vedlikehold av kommunale 

veger. 

Inderøy kommune har avtaler om vinterdrift av veg som går ut etter driftssesongen 2014/2015, og 

nye driftsavtaler vil legges ut på anbud for neste periode. En evalueringsjobb for de nåværende 

avtalene må gjøres, og eventuelle forbedringer må implementeres før nytt anbud blir lagt ut. En 

vurderer også å investere i en programvare som logger all aktivitet til brøytemannskapene, gir en 

oversikt over status på framdriften i sanntid, og samtidig gir kommunens personell anledning til å 

kalle ut brøytemannskapet ved behov. For vinteren 2014-2015 får kommunen gratis prøve 

programvaren på et begrenset antall brøyteroder. 

Lokaler 

Gjennomgangen av renholdsplanene og oppmåling av arealene, samt utvidelsen av Mosvik skole har 

ført til en økning i renholderstillinger.  

Nye Mosvik skole medfører en kostnad i form av drift av SD-anlegg. Dette anlegget er også koblet 

opp mot barnehagen og sykeheimen. 

Kommunen har fått et pålegg om å ha serviceavtaler for alle takheiser i bruk på institusjonene i 

kommunen. 

Kommunen har inngått en ny kraftavtale for elektrisitet. Dette medfører rimeligere kraftpris, som i 

gjennomsnitt medfører omtrent en 7 % besparelse.  

Husleiesatsene er justert med 3,5 % fra 2014 til 2015. Manglende, planlagt, justering på 1,5 % fra 

2013 til 2014 for en del boliger, er også tatt med nå. 

Med de nye stramme rammene for 2015, har man sett seg nødt til å redusere budsjettene for 

vedlikehold, byggetjenester og nybygg, samt materialer til dette for administrasjonsbyggene, 

førskolene, skolene, institusjonslokalene og kommunale boliger med 13 % i snitt. Samlet en 

besparelse på 226.000,-. 

Rekreasjon tettsted 

Kommunen har fått økte vedlikeholdskostnader for friområder, spesielt i Mustrøparken som ble 

vedlikeholdt av frivillige tidligere. Dette ansvaret påfaller nå kommunen i tillegg til ny rasteplass ved 

Haugum på Flaget. 

MINT reduseres i omfang, kommunens inntekt og utgifter i forhold til dette justeres. 

Brannvesenet har økt eierbidraget med 136 000 fra 2014 til 2015. 

Det er en strammere driftsramme som er lagt for 2015 enn 2014. Dette er – som for øvrige 

driftsområder – nødvendig for, over tid, å gi rom for et betydelig investeringsbudsjett.   
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Investering 

Det vises til omtale av investeringer i kapittel 8.5  og 8.6. Det legges til grunn at investeringstakten på 

alle områder er 1) tilstrekkelig til å hente inn etterslep på vedlikehold på bygg og veg 2) forsvarlig i 

forhold til utskiftingstakt på VAR-området. 

Målsettinger 2015 - 2018 

Når det gjelder tiltaksmål ligger disse innebygd i investerings- og tiltaksspesifikasjoner nedenfor. 

Overordnede mål for virksomhetsområdet er: 

 Kommunal bygningsmasse forvaltes i henhold til krav som gjelder på brann, el., heis og 

hms. 

 Veinettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon veien 

har i kommuneplanen/arealdelen og i reguleringsplan. 

 Veien skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter. 

 Alle kommunale vannanlegg skal forvaltes, driftes og utbygges slik at innbyggere og 

næringsliv får tilstrekkelig vann av tilfredsstillende kvalitet og mengde. 

 Utslippene fra renseanlegg skal overholde krav satt i utslippstillatelser. 

Det vises til omtale av vårt overordnede målekart.  Mål for ivaretakelse av vår fysiske infrastruktur 

skal innarbeides der.  

Planrevisjoner og utredninger 2015 -2018 

Ny temaplan vann/avløp og hovedplan vei er ferdigstilt og politisk godkjent. Disse planene gir 

oversikt over prioriteringer og nødvendige investeringer fremover. I samråd med kommunens 

uteseksjon vil disse planene bli revidert for å fange opp eventuelle svakheter, eller endringer i 

anleggenes tilstand i forhold til situasjonen da planene ble vedtatt. 

Arbeidet med en vedlikeholdsplan for bygg er påbegynt, og skal foreløpig ferdigstilles første halvdel 

2015.  
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8. Investeringsprogrammet  

Av tekniske og oversiktsgrunner har vi valgt å dele presentasjonen av driftsbudsjettet og 

investeringsbudsjettet. 

8.1 Investeringsprogrammet – en hovedoversikt 

Innledning 

Investeringsplanen med utgifts- og finansieringsplan er detaljert dokumentert i tabell i vedlegg.  Se 

også spesifikasjoner nedenfor. 

Investeringsplanforslaget bygger på føringer i gjeldende økonomiplan samt revidert 

investeringsbudsjett og tertialrapportering gjennom året.  

For så vidt gjelder oppførte beløp over årene så bemerk: 

- Ramme. Investeringsbudsjettet omfatter forslag til rammer for prosjektene og forslag til 

fordeling av utgifter over år. For investeringer som går over år er rammevedtaket et samlet 

beløp for hva som kan brukes på prosjektet.  

- Budsjettbeløp 2015.  Bevilgningsvedtak. Innebærer at administrasjonen har rett til – og 

formelt sett plikt til - å bruke penger ved gitte aktivitetsforutsetninger og 

reglementsbestemmelser vedrørende investeringer. 

- Økonomiplanen 2016-2018. Retningsgivende for videre planlegging. 

- Etter 2018. Indikative størrelser.  

Etter gjeldende regler skal bevilgninger gjentas årlig.  Årlige bevilgninger skal gjenspeile forventede 

utgifter på de ulike prosjekter.  Det er altså ikke slik lenger at kommunestyret kan vedta en 

bevilgning for et prosjekt og la denne være overførbar fra det ene året til det andre. 

Lånegjeldsgraden ved inngangen til økonomiplanperioden 

Et investeringsprogram har som overordnet mål å bidra til et optimalt nivå og kvalitet på 

tjenesteytingen over tid. 

Investeringsomfanget bestemmer lånegjeldsutviklingen.  En høy lånegjeld kan ha rasjonelle 

begrunnelser som 1) investeringer i infrastruktur for å understøtte en positiv befolkningsutvikling 

og/eller 2) investeringer i infrastruktur som kan forsvare en mer rasjonell drift.  

Høyere gjeldsnivå gir tilsvarende større uforutsigbarhet for driftsbudsjettene dersom da ikke 

kommunen benytter seg av fastrenteløsninger for å forebygge dette.  
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Kostra-statistikken viser slike tall for 2013: 

   

Inderøy 

KOSTRA 

gr. 07 

Nord-

Trøndelag 

Landet eks 

Oslo 

 2013 2013 2013 2013 

Frie inntekter i kr pr innbygger 53679 44814 50261 47417 

Netto lånegjeld i kr pr innbygger 54505 45752 59107 46985 

Netto gjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter 

72,1 73,0 77,2 66,9 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter* 

208,1 199,5 213,5 202,0 

*Pensjonsforpliktelser inkludert 

Tabell 8.1.1 Frie inntekter og lånegjeld 

Ut av Kostra-statistikk for 2014 kan Inderøy kommunes gjeldsposisjon karakteriseres slik: 

 Vi har en netto lånegjeldsgrad som ligger ca. 8 % (5,2 % poeng) over landsgjennomsnittet, litt 

under nivå med sammenlignbare kommuner og ca. 7 % under kommunene i Nord-Trøndelag. 

 Vår relative posisjon er svakt forbedret i forhold til 2012 

Det finnes ingen fasit på hva som er bærekraftig lånegjeld.  Det vil, som fremgår over, være avhengig 

av den enkeltes kommunes utgangssituasjon. 

En kommune med en relativt stabil befolkning – som Inderøy – kan vanskelig rasjonelt begrunne å 

ligge over et landsgjennomsnitt i lånegjeldsgrad. I den forstand har vi fortsatt noe høy relativ 

lånegjeld, men vår lånegjeldsgrad ligger likevel godt innenfor en «normal» variasjon i porteføljen av 

428 kommuner og - vesentlig under de mest utsatte kommunene.  

i har i vår strategi – se foran – skjerpet denne målsettingen, jfr. de utfordringer som frem i tid må 

håndteres som følge av bortfall av inndelingstilskuddet. En relativ nedbygging av lånegjelden frem 

mot 2030, er et av flere virkemidler for å møte denne fremtidsutfordringen..  

Investeringsprogrammet – budsjett og økonomiplan (8 års framskriving) 

Oversikten nedenfor viser rammene for investeringene totalt; budsjettforslaget for 2015, 

økonomiplanperioden og en skisse til forventninger for perioden 2019 til 2022. Se vedlegg for en 

detaljert investeringsoversikt. 

Det foreslås investert i alt brutto 340 mill. kroner i 4- årsperioden. For 8- årsperioden skisseres en 

investeringsramme på 520 mill. kroner. Til sammenligning ligger i gjeldende budsjett- og 

økonomiplan en ramme for den løpende 4- årsperioden på 419 mill. kroner - og for en 8- årsperiode 

på 522 mill. kroner. 

Det søkes innarbeidet ytterligere midler til satsningen på Inderøy oppvekst- og kultursenter. Dette 

var i fjorårets budsjett og økonomiplan innarbeidet med 225 mill. kroner i direkte investeringer på 

kommunens hånd. I forslaget til ny budsjett- og økonomiplan, er prosjektet innarbeidet med 240,75 

mill. kroner. En ytterligere satsing på tilrettelegging av industriområder og boligtomter, samt planlagt 
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2-avdelings barnehage på Sandvollan og nytt bofellesskap, bidrar også til økte kostnader i 4-

årsperioden.  

  Forslag Økonomiplan      

  budsjett       Sum Invest. 

  2015 2016 2017 2018 øk-plan 2019-2022 

Total investering/Utlån 187 805 103 020 27 900 21 350 340 075 181 750 

              

Tilbakebetaling lån 0 0 0 0 0 0 

Investeringsfond 0 0 0 0 0   

Disposisjonsfond/næringsfond -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -4 800 -4 800 

Egenfinansiering 0 0 0 0 0   

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune -22 600 -10 500 0 0 -33 100 -2 500 

Dekkes av mva-komp -29 581 -17 294 -2 812 -2 318 -52 005 -22 000 

Inntekter fra salg -3 200 -1 500 -3 500 -5 500 -13 700 -6 000 

Netto lånebehov 131 224 72 526 20 388 12 332 236 470 146 450 

Låneopptak startlån -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 -14 000 -16 000 

Koor. Lånebehov eks startlån 129 224 68 526 16 388 8 332 222 470 130 450 

Ubrukte lånemidler 1.1 

    

0   

Korrigert netto lånebehov (inkl. VAR) 129 224 68 526 16 388 8 332 220 255 130 450 

Lånebehov VAR -12 100 -8 400 -5 940 -5 000 -31 440 -32 000 

Korr. Lånebehov eks VAR 117 124 60 126 10 448 3 332 188 815 98 450 

Tabell 8.1.2 Investeringer 2015-2022 

Et investeringsprogram i denne størrelsesorden, gir økte rente- og avdragskostnader på ca. 11 mill. 

kroner frem til 2018 – sammenlignet med budsjettert 2014 - nivå. Investeringer etter planperioden 

foreslås vesentlig redusert. 

Rådmannen anser at vi over tid bør være i stand til forsvare investeringsnivået som foreslått i dette 

budsjett- og økonomiplanforslaget. Vi er dog helt avhengig av økte egeninntekter, jfr. forslaget om 

innføring av eiendomsskatt fra 2016. 

8.2 Investeringer – Fellesadministrasjon 

  Forslag Økonomiplan      

  budsjett       Sum Invest. 

Administrasjon mv. 2015 2016 2017 2018 øk-plan 
2019-

2022 

IKT-prosjekter - sum investering 1620 1700 1700 1700 6720 7000 

Inderøy rådhus III - inkl. omb. NAV  640           

Tabell 8.2 Investeringer fellesadministrasjon 2015-2022 
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IKT-prosjekter 

 
IKT-satsningen har som grunnleggende mål og gjøre kommunens tjenester mer tilgjengelige og mer 

effektive.  Inderøy kommune skal fremstå som en moderne kommune.  

 

Kostnadsrammen for økonomiplanperioden satt til 6,7 mill. kroner – en liten økning i forhold til 

gjeldende økonomiplan. I påfølgende økonomiplanperiode er det tatt høyde for en mulig økning til 

kr. 7,0 mill. totalt i perioden.  

 

Vi har i løpet av året hatt god dialog med IKT Inntrøndelag om drift og innkjøp av utstyr og 

programvare. For ytterligere å effektivisere driften, er det nødvendig å skifte ut ca. 60 datamaskiner 

slik at IKT Inntrøndelag kan fjerndrifte også disse maskinene. Vi har så vidt startet på utskifting i 2014 

men vil fortsette i 2015 og 2016.  

 

Inderøy ungdomsskole skal ved skolestart i 2015 flytte inn i nye lokaler ved Inderøy oppvekst og 

kultursenter. Dette innebærer også at vi går fra tradisjonelle datarom med faste datamaskiner og 

over til mer fleksible løsninger med bærbare maskiner. Dette krever investeringer i nytt utstyr over 

flere år. Det er tatt høyde for dette gjennom at rammen spesifikt til IKT-verktøy er økt fra 1,0 til 1,3 

mill. kroner fra 2014 til 2015.  

 

Et  r vt a s a  v s r at v  har ca. 350  c’  r t   a satt     ca. 650  c’ er i elevnett. Med en 

utskiftingsfrekvens på 5 år, er det behov for en årlig investering på ca. 1,6 mill. kroner spesifikt til IKT-

verktøy for å opprettholde tilnærmet dagens standard.  

 

Oppgraderingen og omlegging av vårt økonomisystem til sentral driftsløsning, ble utsatt i flere 

omganger, men gjennomført høsten 2014. Prosjektet er felles for Inntrøndelags-kommunene og flere 

nye moduler er planlagt i 2015. Sammen med innføring av eHandel – som ikke krevde investeringer i 

første fase – vil satsningen bidra til bedre styringsverktøy og en effektiv fakturabehandling. 

 

Digitalisering av eiendomsarkiv er noe forsinket. Det var planlagt start av opprydding i arkivet i 2014, 

men vi ser at det er utfordrende å avsette tid til dette prosjektet. Kostnadene til prosjektet på 0,3 

mill. kroner er høyst usikre og vil bli kvalitetssikret når endelig valg av løsning er foretatt. 

 
Bortsetting av saksarkivet for de gamle kommunene er også forsinket. Saksarkivet for gamle Inderøy 

kommune må imidlertid fjernes fra nåværende plass i samfunnshuset i løpet av 2015. Det er 

innhentet pris på henting, sortering og scanning fra IKA-Trøndelag på i størrelsesorden 2,5 mill. 

kroner. Dette prosjektet må finansieres over driftsbudsjettet. 

Det vises for øvrig til prosjektoversikt i vedlegg. 

Inderøy rådhus III inkl. ombygging av NAV 

I løpet av 2014 er det planlagt og kostnadsberegnet ombygging av NAV-kontor med noe ombygging, 

støyisolering og adgangskontroll. Kostnadsanslaget var betydelig høyere enn rammen for prosjektet 

og andelen av finansiering staten kunne bidra med. Det er så langt etablert adgangskontroll, men kun 

en mindre bygningsmessig omgjøring av NAV-kontorene vil bli gjennomført.  
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8.3 Investeringer – Oppvekst og kultur 

Investeringene på området er spesifisert i tabellen nedenfor: 

 Oppvekst og kultur Forslag Økonomiplan      

  budsjett       Sum Invest. 

 
2015 2016 2017 2018 øk-plan 

2019-

2022 

Inderøy oppvekst og kultursenter 119000 29000     148000 0 

Sakshaug kirke - orgel 2600 2600 2600   7800 0 

Sakshaug gamle kirke - mur mot veg         0 0 

Sandv. b.hg. - tilbygg 2000 11450     13450 0 

Nils Aas kunstverksted - utvidelse 500       500 0 

Inderøy idrettspark - nytt dekke 2300       2300 0 

Salberg krk - oppgradering kirkebygg 500       500 0 

Inderøy kulturhus - nytt amfi   3000     3000 0 

Idrettsanlegg   2000 2000 2000 6000 0 

Energiøkonomisering i kirkebygg   250     250 1950 

Røra skole -arbeidsplasser ansatte     200   200 0 

Røra skole - tilrettelegging uteområde       500 500 0 

Generelt - skoleombygging           15000 

Tabell 8.3.1 Investeringer oppvekst og kultur 2015-2022 

Inderøy oppvekst og kultursenter  

Utbyggingen av Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) er godt i gang. Byggeprosessen er 

framdriftsmessig i rute. Byggetrinn 1 med lokaler for ungdomsskole, flerbrukshall, garderober og 

kontorer for administrasjon, skal være ferdig for overtagelse 1.juli 2015. Detaljprosjektering for 

byggetrinn 2 og 3 er i gang, og prosjekteringen skal være ferdig i løpet av dette året. Byggetrinn 2 og 

3 skal være ferdig 1.juli 2016. Uteområdet skal være ferdigstilt til 20.august 2016.  

Det siste året av byggeprosessen fram til 20.08.16, vil imidlertid bli preget av en del midlertidige 

løsninger både for ansatte og brukere. Det viktigste i både planlegging og gjennomføring av 

byggeprosjektet, er at sikkerheten til alle både på anleggsområdet og i nærområdet blir ivaretatt. 

Dette har høyeste prioritet i planleggingen av midlertidige løsninger. 

Detaljprosjekteringen har foregått i nær dialog med de ulike brukergruppene. I løpet av 

detaljprosjekteringsfasen har det framkommet mange velbegrunnede ønsker og behov fra ulike 

brukergrupper. 

Styringsgruppa for prosjektet har innstilt på en utvidelse av prosjektet og at brutto kostnadsramme 

økes med 15,75 mill. kroner.  

Prosjektutvidelsen omfatter i hovedsak: 

- skuespillergarderober, øvingsrom og elevtjenester 

- inventar og utstyr 

- tekniske installasjoner i kultursal mm 



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           137 

- utstyrsbod, toaletter og mekanisk verksted ungdomsskolen 

- uteområde med skateanlegg/utstyr samt kantstein/asfalt på parkeringsplasser 

- utsatte investeringer i Vennalivegen og asfaltering parkeringsplass ansatte rådhuset 

De foreslåtte tiltakene vil gi bygget og prosjektet en tilleggsdimensjon: 

- Kultursalen vil framstå som en «ny storstue» for Inderøysamfunnet med forbedrede 

fasiliteter både for publikum og ikke minst aktører. 

- Ungdomsskolens særpreg med tilrettelegging for praktiske fag opprettholdes, og i nye 

lokaler. 

- Tekniske anlegg i kulturhuset oppgraderes til dagens krav. Dette gir bygget forlenget levetid 

og reduserte driftskostnader. 

- Uteområdet framstår som helhetlig og innbydende for daglige brukere og besøkende. 

Sammenfattet: 

 

Tabell 8.3.2 De økonomiske følger ved prosjektutvidelse 

Formannskapet har i møtet 22.10.14 innstilt på en utvidelse av prosjektet. Kommunestyret 

behandler saken i møte 10.12.14.  

Rådmannen har i budsjett- og økonomiplan forslått en ny totalramme for Inderøy kommune på 

240,75 mill. kroner og med finansiering som vist ovenfor. I 2015 er det foreslått en bevilgning på 119 

mill. kroner som finansieres med momskompensasjon, tilsagn på spillemidler og låneopptak. Tilskudd 

fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på kr. 35 millioner kroner, forventes for øvrig utbetalt i sin helhet 

i 2014.   

Sakshaug kirke – orgel 

I tråd med opprinnelig framdriftsplan har Fellesrådet høsten 2014 inngått kontrakt om bygging av 

nytt orgel.  Kommunens bidrag er i henhold til kommunestyret vedtak i sak 6/13; et tilskudd på 7,5 

mill. kroner og et lån på kr. 1,3 mill. kroner.  

Kommunen har i 2014 overført et tilskudd på kr. 1,0 mill. kr i tråd med budsjett for 2014. Tilskuddet 

benyttes til delbetaling av første avdrag i henhold til kontrakt. Orgelet forventes ferdig i 2017 og 

lån/tilskudd er fordelt som i gjeldende økonomiplan med 2,6 mill. kroner årlig.  

sak 52/13

Justert for 

mva og 

spillemidler

Foreslåtte 

tillegg 

10.10.14

Foreslått sum 

prosjektkostnad

Totale prosjektkostnader IK 225 000 000 225 000 000 15 750 000 240 750 000

Momskompensasjon 40 000 000    43 000 000 3 000 000 46 000 000

Spillemidler/salg Sakshaug skole 12 000 000    24 000 000 3 000 000 27 000 000

Tilskudd NTFK 35 000 000    35 000 000 35 000 000

Netto prosjektkostnader/låneopptak 138 000 000 123 000 000 9 750 000     132 750 000          
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Inderøy kulturhus – nytt amfi 

Investeringer i nytt amfi er foreslått forskjøvet til 2016. Dette skyldes naturlig nok at foreslåtte 

utbedring av tekniske anlegg og overflater i kulturhussalen gjennomføres før nytt amfi etableres.  

Oppdaterte kostnadsanslag fra 2014 viser at kostnadsrammen på 3,0 mill. kroner etter dagens 

kunnskap vil være tilstrekkelig.    

Sakshaug gamle kirke – mur mot vei 

I forbindelse med utbedring av Sakshaugveien, er det gjort nødvendige tiltak for sikre 

veifundamentet ved nærføring med kirkegården. Det er også lagt til rette for fjerning av ledninger i 

luftspenn over vegen og til kirken. Riksantikvaren har gitt dispensasjon til forblending av mur samt 

graving av kabelgrøft.  

Gjennomføringen er forsinket, men det er nå gjort avtale med entreprenør om å gjennomføre 

arbeidene våren 2015. Bevilgede midler i 2014 rebudsjetteres ved første justering av budsjett 2015.  

Sandvollan barnehage – tilbygg 

Kommunestyrets har i sak 33/14 vedtatt rammeforutsetninger for ny avdeling for barn over 3 år i 

Sandvollan barnehage. Kommunestyret ga rådmannen i oppdrag å arbeide videre med «nybygg 

tilsvarende 2- avdelings barnehage.» Kommunestyret ba videre om at forprosjektet ble lagt fram for 

politisk behandling - om mulig samtidig med behandling av budsjett- og økonomiplan.  

Det er nå innhentet arkitekt- og konsulentbistand, kontrakt inngått og prosessen med forprosjekt er 

oppstartet. Forprosjektet vil bli framlagt til politisk behandling tidlig i 2015. Rådmannen har lagt til 

grunn kommunestyrets vedtak og kostnadsestimatet i saksframlegget på 14,0 mill. kroner, som 

foreløpig ramme for prosjektet. I kostnadsoverslaget inngår også rivning av gamle bygg. Det er 

foreslått bevilgninger i 2015 og 2016 med tanke på en mulig ferdigstillelse av nytt bygg sommeren 

2016. 

Nils Aas kunstverksted – utvidelse 

Lokale interessenter har kjøpt COOP-bygget på Straumen, og ca. 500 m2 av lokalene er sikret til 

utvidelse av Nils Aas kunstverksted og med framtidig muligheter for ytterligere utvidelse av lokalene. 

Kommunen har bidratt med kr. 4,0 mill. kroner til kjøpet og samtidig kjøpt areal mellom bryggene 

ned mot sjøen. Kostnadsrammen for prosjektet, inkl. omkostninger, ble ved siste revisjon fastsatt til 

5,2 mill. kroner.  

Før lokalene kan tas i bruk er det behov for bygningsmessige tilpasninger - bl.a. med tekniske anlegg 

og ny vegg mot gammel bygningsmasse. Samtidig er Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) i 

samarbeid med Nils Aas kunstverksted, i gang med et utviklingsprosjekt for å styrke og utvikle 

kunstverkstedet. Det arbeides for å søke statlige midler til utviklingsprosjektet og hvor 

bygningsmessige tilpasninger vil være en del av søknaden.  

Rådmannen vil påpeke at det er viktig at SNK og Nils Aas kunstverksted søker nye finansieringskilder 

for videre utvikling av kunstverkstedet. Samtidig vil kommunen fortsatt være en aktiv støttespiller jf. 

vedtatt kulturplan. Rådmannen foreslår, lagt inn i budsjett- og økonomiplanen, en tentativ ramme i 
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2015 på kr. 0,5 mill. kroner - noe som er tenkt som en medfinansiering av bygningsmessige 

tilpasninger. 

Det er i avtalen mellom utbygger og kommunen enighet om å utarbeide en egen utbyggings-

/gjennomføringsavtale for videre utvikling av Straumen som attraktivt aktivitets- og besøksområde.  

Videre utvikling av Nils Aas Kunstverksted, tilrettelegging av området ned til sjøen og utforming av 

uteområdet inklusive parkeringsplass, vil være sentrale elementer i en slik avtale.  

Salberg kirke – oppgradering av kirkebygg 

Salberg kirke er 300 år i 2015, og utvendig trenger kirken en ansiktsløfting til jubileet. Nødvendige 

arbeider vil omfatte utskifting av råteskadet bordkledning, fjerning av gammel maling og ny 

oppmaling. Både kirken og kirkegården er betegnet som automatisk fredede kulturminner. Dette 

betyr at alle utbedringer må skje i nær dialog med Riksantikvaren. Kostnadene er foreløpig antydet til 

0,5 mill. kroner.  Mulige statlig finansiering må utredes videre.   

I gjeldende økonomiplan var det avsatt kr. 250.000 i 2015 til styring av strømforbruk i kirkene. 

Kirkelig fellesråd foreslår å utsette dette til 2016 og prioritere midlene til å ivareta Salberg kirke.  

Rådmannen foreslår å utsette videre forslag til investeringer i kirkebygg inntil økonomi- og 

kvalitetsutredningen foreligger. 

Inderøy idrettspark – nytt dekke 

Det er innmeldt et forsterket behov i løpet av året, fra Inderøy idrettslag, for utskifting av 

kunstgresset ved Inderøy idrettspark på Venna.  Idrettsparken eies av Inderøy kommune, og det er 

naturlig at kommunen står som eier av prosjektet, men at idrettslaget er pådriver og gjennomfører 

og deltar med egenfinansiering i form av dugnadstimer.  

Ut fra innhentede kostnadsanslag settes en kostnadsrammen på 2,3 mill. kroner med budsjettering i 

2015. Prosjektet finansieres med ca. 1,2 mill. kroner i mva.-kompensasjon og spillemidler og ca. 1,1 

mill. kroner i låneopptak.  

Prosjekter i 2016-2018 

Idrettsanlegg 

Det er i økonomiplanperioden tentativt avsatt 6,0 mill. kroner til idrettsanlegg samlet - i tillegg til 

midler avsatt til sentralidrettsanlegget. 

Flerhallanlegg på Røra er et prosjekt med Røra IL og Røra Taekwondo-klubb som prosjekteiere. 

Prosjektet omfatter haller til fotball, kampsport, fler-idrett og ishall - samt andre rom med 

idrettsfunksjoner. Bygget er anslått til ca. 9000 m2, og foreløpig stipulert kostnad er på 110 mill. 

kroner. Anlegget vil ha en klar regional og interkommunal profil, som vil gi tilbud både til bredde- og 

eliteidrett - samt aktiviteter for bedring av folkehelsen. 

I forhold til kapitalbehovet til det ene store anlegget på Røra, så utgjør den tentative rammen for 

fremtidig bevilgning til idrettsanlegg et ytterst begrenset beløp. Initiativtakerne arbeider nå med en 
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gjennomføringsplan for en trinnvis utbygging - og hvor hall for kampsport mv er aktuell som første 

trinn. Det er åpenbart at det er behov for ytterligere avklaringer av finansiering av både investering 

og drift før en større satsning kan realiseres.  

Sund Folkehøgskole har i møter med politisk og administrativt nivå i kommune varslet behov for å 

renovere basseng. Det er behov for kommunale garantier og eventuelt bidrag til finansiering av drift. 

Dette blir å ta opp som en egen sak i løpet av 2015. 

Det vises for øvrig til temaplan for idrett og fysisk aktivitet som legges fram til behandling samtidig 

med budsjett- og økonomiplan. 

Generelt - skoleombygging 

Med nylig ombygging av Sandvollan skole, ombygging av Mosvik skole og forutsatt bygging av 

Inderøy oppvekst- og kultursenter med flytting av Sakshaug skole, vil de tyngste investeringene være 

gjennomført innen 2016.  

Det foreslåes likevel å avsette en tentativ ramme på 15 mill. kroner i neste økonomiplanperiode. Det 

er registrert betydelig behov for investeringer til oppgradering av både skole- og barnehagelokaler. 

Det kan være naturlig å vurdere rammens størrelse pånytt etter at konklusjonene fra økonomi- og 

kvalitetsutredningen foreligger i 2015.  

8.4 Investeringer – Helse, bistand og omsorgsområdet 

Investeringene er sammenfattet i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 8.4 Investeringer helse-, bistand-, omsorgsområdet 

Bofellesskap Nessjordet 

Kommunestyret vedtok i sak 29/14 å arbeide videre med en løsning med 4+5 leiligheter på 

Nessjordet eller en annen tomt. Det er forutsatt at boenhetene blir plassert på samme tomt og i 

nærhet til hverandre. Bofellesskapet skal organiseres som en driftsenhet med personalbase i det 

Forslag

budsjett Sum Invest.

Helse og omsorg 2015 2016 2017 2018 øk-plan 2019-2022

Bofellesskap Nessjordet 6500 18000 24500 0

Botilbud for demente herunder skjermet enhet 200 800 1000 0

Velferdsteknologi 120 120 240 0

Boliger flyktninger 12000 12000 0

Mosvik sykeheim - oppgradering rom 500 1500 2000 0

Aktivitetshus 200 2000 2800 5000 0

Buchtrøa - tilpasninger ny bruker 100 100 0

Vennavold - tilpasning til barneboli/avlastning 500 500 0

Inderøyheimen - utvidelse medisinrom hjemmesykepleien 250 250 0

Annen ombygging helse og omsorg 0 100000

Økonomiplan 
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største bofellesskapet. Vedtaket forutsatte videre at avlastningsbolig for barn må sees på som et 

eget prosjekt og at brukerne involveres i den videre prosess.  

Arkitekt og brukere har arbeidet med en mulighetsstudie hvor tomtevalg og plassering av 

leilighetene på tomten er under utredning. Forstudiet med valg av tomt og prinsippløsning for 

plassering på tomt, vil bli framlagt for politisk behandling senest i første møterunde på nyåret. 

Kostnadsrammen er så langt anslått til 25 mill. kroner og med en mulig oppstart på slutten av 2015 

og hovedinvestering i 2016. 

Botilbud for demente herunder skjermet enhet 

I tråd med målsettingene i vedtatt helse- og omsorgsplan, foreslås en tilrettelegging for spesielle 

brukergrupper innenfor demens. 

Prosjektet utredes fortsatt og i hovedsak er problemstillingen: tilrettelegging på begge sykeheimer 

eller samling av tilbudet på en plass. Vi har så langt ikke klart noen konseptløsning og det er åpnet for 

bruk av utredningsressurser i 2015. 

Det vises også til økonomi og kvalitetsutredningen. 

Avsatte investeringsbeløpet er stipulert ut fra en enkel tilrettelegging/skjermet enhet ved 

Inderøyheimen. 

Velferdsteknologi 

Prosjektet omfatter tilrettelegging for bruk av teknologi for å øke kvaliteten på tjenesten gjennom 

økt trygghet og raskere tilbakemelding på behov for oppfølging av brukere.  Prosjektet er fortsatt i 

oppstartsfasen, og det er i 2014 knyttet kontakter med kommuner som er pilotkommuner på 

området. Det foreslås av satt kr. 120.000 både i 2015 og 2016 til videre kompetanseheving og 

teknologiske tilrettelegginger.  

Flyktningeboliger 

Seks nye gjennomgangsboliger er ferdig planlagt på kommunal tomt i Røsetvegen 18. 

Anbudskonkurranse for en totalentreprise er gjennomført. I forbindelse med tildeling av kontrakt har 

det kommet klage på tildelingen. Rådmannen har derfor valgt å utsette kontraktsinngåelse til klagen 

er ferdigbehandlet i KOFA. Dette betyr at nye flyktningeboliger senest kan tas i bruk senhøsten 2015. 

Ut fra de innkomne anbud ser det ut til at prosjektrammen på 15 mill. kroner – eller 2,5 mill. kroner 

pr enhet - vil være tilstrekkelig. I denne kostnaden er ikke innkalkulert pris på tomteareal.   

Mosvik sykeheim – oppgradering av rom 

Sørfløyen av Mosvik sykeheim ble rehabilitert i 2010 inkl. påbygging. Det er innmeldt behov for både 

oppgradering av bad, utskifting av ovner for oppvarming og utskifting av dører til forskriftmessig 

bredde på den resterende delen av sykeheimen. Tiltaket er foreslått med planlegging i 2015 og 

eventuelt gjennomføring i 2016. Kostnadstallene er usikre. 
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Aktivitetshus 

Dag- og aktivitetstilbudet innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering ble behandlet i 

kommunestyret sak 37/14.  Rådmannen fikk i oppdrag å arbeide videre med konseptet og 

konkretisere et forslag til en løsning for innhold og lokalisering – innenfor realistiske 

driftsøkonomiske rammer. Kommunestyret forutsatte brukerinvolvering i den videre prosessen og at 

det i tillegg måtte sees på mulige alternative løsninger for «Et sted å være». 

En ønsket strategi er å etablere et aktivitetshus som har samlet de kommunale dagtilbudene til 

utsatte grupper og en rekke andre aktivitetstilbud rettet mot hele befolkningen. 

Det er avsatt kr. 200.000,- til et forprosjekt i 2015.  I dette inngår også avklaring av lokalisering og 

funksjoner.  

Buchtrøa – tilpasninger ny bruker 

I forbindelse med at ny bruker tas i mot i 2015, er det behov for midlertidige tilrettelegginger i 

kommunal bolig i Buchtrøa.  Kostnader er ikke utredet i detalj og kostnadene på kr. 100.000 er kun 

anslått. 

Prosjekter i 2016-2018 

Annen ombygging helse og sosial 

Framskrivning av folkemengden viser en betydelig økning av antall eldre over 80 år når vi passerer år 

2020. Økningen er spesielt sterk for Inderøy kommune. Behov for arbeidskraft med tilstrekkelig 

kompetanse vil bli en utfordring. Utviklingen vil også generelt utfordre kommunens økonomi.  

Det er behov for å starte tenkningen av større bygningsmessige tilpasninger for å møte framtidas 

behov. Det skisseres derfor en tentativ investeringsramme på 100 mill. kroner i perioden 2019-22 på 

området.  

Av konkrete prosjekter i økonomiplanperioden er det bl.a. foreslått avsatt midler til tilpasning av 

Vennavold til barnebolig/avlastningsbolig jf. politiske vedtak. 
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8.5 Investeringer – Veg og annen infrastruktur 

Investeringsplanen for veg og infrastruktur er tabellmessig sammenfattet nedenfor: 

Veg og annen infrastruktur  Forslag Økonomiplan      

  budsjett       Sum Invest. 

  2015 2016 2017 2018 øk-plan 
2019-

2022 

Eiendom - opprustn generelt 4030 2900 2000 2000 10930 8000 

              

Utbygging/boligtomter             

Sandvollan - Langåsen boligfelt 4570       4570 0 

Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 400       400 0 

Industriområde Lensmyra 3000 2000 2000 1900 8900 4000 

Industriområde Sundsøya 200 1800     2000 0 

Kjerknesvågen            0 

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg           23000 

              

Inderøy 2020 - stedsutvikling             

Straumen - sentrumsutvikling 2600       2600 0 

Mosvik sentrum - stedsutvikling 780       780 0 

Annen stedsutvikling   1000 1000 1000 3000 0 

              

Vei             

Forsterkning/dekkelegging 4000 4650     8650 0 

Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 160       160 0 

Sakshaugvegen og Vennalivegen 185       185 0 

G/S-veg Lyngstad skole 2000 3400     5400 0 

Oppgradering kommunale bruer   150 150 150 450 0 

Ny lastebil (70 %)     1260   1260 0 

Kommunal veg Vennesborg     200 1300 1500 0 

              

Annet             

Fjernvarmesentral Venna 1200       1200 0 

Inventar og utstyr 500 500 500 500 2000 0 

              

Diverse salg eiendom 100 100 100 100 400 400 

Egenkapitalinnskudd KLP 1200 1200 1200 1200 4800 4800 

              

Formidlingslån/startlån 2000 4000 4000 4000 14000 16000 

Tabell 8.5 Investeringer veg og annen infrastuktur 2015 - 2022 
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Eiendom- opprusting generelt 

Opprustningstiltak kommunale bygg omfatter: 

o Branntekniske krav 

o HMS-tiltak  

o Tiltak for mer effektiv drift 

o Energiøkonomisering. 

Kommunen har en betydelig bygningskapital. Denne er krevende å vedlikeholde og ruste 

opp/omgjøre med skiftende behov.   

Vi har nå inngått kontrakt med konsulent og startet gjennomgangen av kommunens samlede 

bygningsmasse. I første omgang gjennomføres en grov tilstandsvurdering med sikte på å avdekke 

hvilke bygg som bør saneres og hvilke som har de største behov for oppgradering. I løpet av våren 

2015 vil det bli utarbeidet en plan for vedlikehold/oppgradering av kommunale bygg. Planen vil gi en 

tiltaksliste med kostnadsestimater for nødvendig ivaretagelse av kommunal bygningsmasse.  

Tiltak i planen må samkjøres med ulike brukerbehov, og prioriterte prosjekter vil måtte innarbeides i 

budsjett- og økonomiplanen fra 2016.  

Rådmannen har valgt å samle flere av dagens prosjekter, samt forventede tiltak etter 

gjennomgangen av bygningsmassen, i et investeringsprosjekt kalt «Kommunale bygg – 

oppgradering».  

Det foreslås avsatt kr. 2,0 mill. kroner pr. år i kommende 4-årsperiode og tilsvarende beløp i perioden 

2019-22 til oppgradering av kommunale bygg. Beløpets størrelse må vurderes når plan for 

oppgradering/vedlikehold foreligger. 

Følgende pågående og flerårige prosjekter avsluttes og legges inn i det nye investeringsprosjektet: 

- Kommunale utleieboliger – opprusting 

- Driftsovervåkningsanlegg (fra 2016) 

Følgende planlagte prosjekter i gjeldende økonomiplan legges inn i det nye investeringsprosjektet: 

 Røra skole – renovering av varmesentral/fyrrom  

 Bakkely aktivitetssenter  

Sanering av bygningsmasse er ikke et investeringsprosjekt hvis ikke det er et ledd i frigjøring av tomt 

for nybygging.  

Renovering av aktivitetsbygget ved Røra skole og rivning av bygg er beholdt fra gjeldende 

økonomiplan. Renovering av aktivitetsbygget omfatter i hovedsak utbedring av brannkrav og nytt 

ventilasjonsanlegg. De mest aktuelle bygg for rivning er, for det første, bygg ved innkjøring til Røra 

skole - som er et ledd i bedring av trafikksikkerheten i området. I tillegg er småbruket ved Sakshaug 

barnehage et saneringsobjekt. Fjerning av dette bygget vil være et ledd i klargjøring av tomt for 

utbygging/salg. 
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I sum forslås en investering i opprusting av kommunale bygg i perioden 2015-2018 på om lag 11 mill. 

kroner. Dette er knapt 3 mill. kroner høyere enn i gjeldende økonomiplan.  

Rådmannen har registrert akutte behov for oppgraderinger og velger i tillegg å foreslå en ekstra 

million til oppgradering av kommunale bygg i driftsbudsjettet i 2015, finansiert av fondsmidler.  

En spesifisert liste over tiltak er dokumentert i eget vedlegg.  

Utbygging/boligtomter 

Sandvollan – Langåsen boligfelt 

Det er i 2014 innhentet anbud på opparbeidelse av Langåsen boligfelt. Kostnadene er høyere enn 

tidligere skissert. Dette skyldes flere forhold bl.a. betydelige kostnader til bortleding av overvann fra 

tomteområdet til sjøen. Kostnadsrammen foreslås økt til 5,3 mill. kroner og med en ferdigstillelse av 

prosjektet med 13 salgbare tomter i 2015.  

Lillesund – tilrettelegging/salg av boligtomter 

Reguleringsplan for Lillesund ble godkjent i Hovedutvalg Natur i sak 76/14.  

Kommunen er grunneier på deler av området som i hovedsak er foreslått regulert til boligtomter. I 

tillegg er det foreslått en gangadkomst gjennom området for å sikre en sammenhengende gangsti 

langs «Straumen» og fram til Sundsøya. 

I 2011 ble det foretatt grunnundersøkelser i samarbeid med private tomteeiere. Undersøkelsen viser 

at utbygging er mulig med noen begrensninger i forhold til utgravinger mot fylkesvegen.  

Det er interessenter til kjøp av deler av de kommunale arealene i området, og det er også nye 

investorer som ønsker utbygging i henhold til tidligere vedtatt bebyggelsesplan for området.  

Det er kun gjort et anslag på kostnader. Detaljprosjektering vil gi sikrere kostnadstall. 

Industriområdet Lensmyra 

I løpet av 2014 er det i samarbeid med Jernbaneverket blitt utført grunnundersøkelser samt startet 

på forprosjekt for utvikling av Lensmyra industriområde. Rådmannen finner det nå riktig å opprette 

industriområde Lensmyra som et eget prosjekt, foreløpig med en prosjektramme på 15 mill.kr.    

Grunnundersøkelsen viser de største forekomster av kvikkleire nord-øst for planområdet, men også 

betydelige kvikkleierområder nord i planområdet. Dybde på myra er omtrent som tidligere antatt. I 

forbindelse med at Jernbaneverket planlegger ny adkomstveg over industriområdet i nordre del av 

planområdet, har kommunen fått gjennomført et forprosjekt på hvordan overvannsystemet bør 

utformes.  

Jernbaneverket vil i 2015 bygge adkomstveg til boliger vest for jernbanen gjennom nordre del av 

planområdet. Gjennom å bidra til finansiering av denne vegen, kan kommunen være med på å legge 

til rette for en god adkomst til Lensmyra fra nord. 
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Det har også vært innledende samtaler mellom kommunen og grunneier om kjøp av ytterligere 47 

dekar på Lensmyra.  

På oppdrag fra Inderøy kommune, gjennomfører Proneo AS høsten 2014 et forprosjekt, som skal 

legge grunnlag for en beslutning om utbygging og videreføring av prosjektet i hovedprosjektfase. 

Forprosjektet blir framlagt for politisk behandling tidlig i 2015. 

Rådmannen forslår en bevilgning i 2015 på 3 mill. kroner til medfinansiering av vegadkomst, videre 

planlegging samt kjøp av arealer.  

Industriområdet Sundsøya 

På bakgrunn av nylig godkjent reguleringsplan for området og politiske føringer om utredning av 

industriområdet inkludert forskjønning, foreslår rådmannen å opprette et eget prosjekt for 

industriområdet på Sundsøya. Hensikten er å planlegge optimal utnyttelse av kommunens eiendom 

og samtidig oppgradere innfallsporten til Straumen sentrum.  

Det settes av tentativt 2 mill. kroner i ramme til prosjektet med oppstart av planlegging i 2015. 

Kjerknesvågen – tilrettelegging boligtomter  

Reguleringsplan for sentrumsområdet er nå godkjent og det er foreløpig lagt opp til at utlegging av 

tomter kan skje i privat regi ettersom aktuelle arealer er i privat eie.  

Det er gjennomført innledende samtaler med private grunneiere. I den grad tilrettelegging av 

tomtearealer ikke kan realiseres uten kommunal medvirkning, vil rådmannen komme tilbake med en 

egen sak. 

Inderøy 2020 – stedsutvikling 

Følgende prosjekter i investeringsbudsjettet omfattes av satsningen på stedsutvikling: 

- Straumen - sentrumsutvikling 

- Mosvik sentrum – stedsutvikling 

Rådmannen foreslår at Inderøy 2020 som utviklingsprosjekt avvikles ved utgangen av 2015. 

Straumen - sentrumsutvikling 

Konsulentfirmaet Rambøll har utarbeidet en mulighetsstudie som peker på flere konkrete tiltak for å 

oppgradere sentrumsområdet og øke attraktiviteten både for næringsliv, fastboende og besøkende.  

Arbeidene med brannstasjonstomta, området ved Sparebanktomta og forskjønning av undergangen 

er sluttført i løpet av 2014. Det er så lang brukt ca. 5,0 mill. kroner av en samlet ramme på 8 mill.  

Rådmannen foreslår at prosjektering av Meieribakken og uteområdet ved Klokkarstu blir neste trinn i 

oppgradering av Straumen sentrum. Parallelt kjøres det en prosess for avklaring av omfang av 

tilrettelegging mellom bryggene ved sjøen. Avhengig av løsning kan det være hensiktsmessig å 

utarbeide felles anbudsgrunnlag for Meieribakken og området ved sjøen.   
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Det er også under etablering et kunstprosjekt med hensikt å øke attraktiviteten i sentrumsområdet. 

Framdriften i dette prosjektet vil avgjøre hvor mye som kan innarbeides i anleggsdelen av 

Meieribakken og området ved sjøen. Det vil sannsynligvis være like aktuelt med utsmykning av de 

nevnte områdene etter at anleggsperioden er over. Kunstprosjektet bør defineres som et eget 

prosjekt når mulighetsstudie/forprosjekt foreligger.  

Det foreslås en bevilgning på 2,6 mill. kroner i 2015 til sentrumsutvikling Straumen. Dette vil være 

restbevilgning på sentrumsprosjektet, men vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å få på plass 

området ved sjøen. Rådmannen vil komme tilbake med sikrere kostnadstall når detaljprosjektering er 

gjennomført. 

Mosvik sentrum - stedsutvikling 

Det foreslås en restbevilgning på 0,6 mill. kroner i 2015 til utvikling av Mosvik sentrum. I første rekke 

er det belysning/oppgradering av Mosvikstranda hvor det er aktuelt å bidra med finansiering.  

Tilstandsrapport på det tidligere kommunehuset i Mosvik utarbeides høst 2014 eller tidlig 2015. I 

tillegg vil det bli bedt om et kostnadsestimat for ombygging til institusjonslokaler/leiligheter og en 

verditakst i tilfelle mulig salg.  

For øvrig vises det til beskrivelse i driftsbudsjettet av gjennomførte tiltak under Inderøy 2020. 

Vei/gater mv 

Forsterkning/dekkelegging 

Hovedplan vei viser at Inderøy kommune har 126,4 km kommunal vei å ivareta inkl. gang- og 

sykkelveier.  

Det ble vedtatt en ramme på 16 mill. kroner for perioden 2013-2016 til oppgradering og 

dekkelegging. Om lag halvparten av dette beløpet forventes benyttet innen utgangen av 2014. 

Det foreslås bevilget 4 mill. kroner i 2015 og med sluttbevilgning i 2016. 

Forsterkning/dekkelegging vil i hovedtrekk skje i henhold til prioriteringer i hovedplan vei.  

Røra - Flaget.  Stoppeplass/informasjon 

Det er etablert informasjonsskilt på området i 2014.  

Det er over lengre tid arbeidet med egen informasjonstavle om kulturminner i området. Vi håper å få 

dette på plass i 2015 godt innenfor restbeløpet på prosjektet på kr. 160.000. 

Eventuell kunstnerisk utsmykking av plassen vil måtte tas opp som egen sak. 

Sakshaugvegen og Vennalivegen  

Hovedarbeidene på disse vegene er avsluttet men det tas en etterfylling av grusskulder på 

Sakshaugvegen i 2015 for å bedre trafikksikkerheten. Prosjektet sluttføres i 2015 innenfor 

prosjektrammen på 3,5 mill. kroner. 
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Gang- og sykkelvei Lyngstad skole 

Dette prosjekt omfatter gang- og sykkelvei langs fv. 229 fra Lyngstad skole til Kjerknesvågen.  

Formannskapet har i sak 69/14 prioritert dette prosjektet og bedt om at kommunens andel på 25 % 

av totalkostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan. Rådmannen forutsetter at utbygging 

skjer i 2015, og at kommunens egenandel på 5,4 mill. kroner utbetales i 2015/2016.  

Annet 

Fjernvarmesentral Venna 

Ny fjernvarmesentral er flyttet fra Solstadtomta til tomt på areal til Venna eiendom. Rådmannen 

mener dette gir en enda bedre utnyttelse av gjenstående arealer på Venna.  

Kontrakt med leverandør er inngått og ny sentral forventes å levere fjernvarme fra 1.februar 2015. 

Innenfor revidert kostnadsramme på 6 mill. kroner forslås å bevilge 1,2 mill. kroner i 2015 til ekstra 

kostnader med tilpasninger på ny tomt, utkjøp av pelletsanlegg og konsulentbistand.  

Inventar og utstyr 

Det er fra enhetene registrert en merkbar økning i behov for inventar og utstyr. Dette omfatter bl.a. 

læremidler, pulter og stoler i skolen, instrumenter i kulturskolen, behandlingsutstyr og inventar ved 

sykeheimene og nytt GPS- utstyr for oppmåling. 

Det er nødvendig å ha tilstrekkelige hjelpemidler for å kunne yte gode tjenester. Rådmannen foreslår 

å avsette kr. 500.000 årlig i økonomiplanperioden for å dekke noe av behovet for inventar og utstyr. 

Diverse salg eiendom  

Dette omfatter utgifter til oppmåling og tinglysing ved salg av tomter og eiendommer. Salg av tomter 

i Åsen boligfelt, og etter hvert Langåsen boligfelt, gir inntekter som føres på denne posten. 

Forventede inntekter i 2015 er på 3,2 mill. kroner og i økonomiplanperioden 13,7 mill. kroner. Her er 

det også lagt inn mulig salg av arealer på Lensmyra industriområde og Sakshaug skole. 

Egenkapitalinnskudd KLP 

Egenkapitalinnskudd i pensjonskassen skal føres i investeringsregnskapet og finansieres med bruk av 

disposisjonsfond. Beløpet er stipulert til 1,2 mill. kroner for 2015 ut fra kjente tall for 2014. 

Formidlingslån/startlån 

Ved budsjettbehandling for 2014 ble rammen for startlån satt til 4 mill. kroner. Det har i løpet av 

2014 vært en betydelig nedgang i søknader. Dette kan skyldes innstramming i retningslinjene fra 

Husbanken, men også et roligere boligmarked. Pr. 1.november er godt under halvparten av tildelt 

ramme utlånt.  

Rådmannen foreslår en utlånsmasse på 2 mill. kroner i 2015. Anslagene på 4 mill. kroner de 

påfølgende år er imidlertid usikre.  
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8.6 Investeringer – VAR-området 

Investeringsplanen er tabellmessig sammenfattet slik: 
 
  Forslag Økonomiplan      

  budsjett       Sum Invest. 

VAR-tjenester 2015 2016 2017 2018 øk-plan 2019-2022 

              

Vann - sum investering 5600 3850 3170 3500 16120 16000 

              

Avløp - sum investering 6500 4550 2770 1500 15320 16000 

              

Tabell 8.6 Investeringer vann- og avløpsinvesteringer 2015 - 2022 

 

Temaplan vann og avløp 2013-2018 ble vedtatt i Hovedutvalg Natur i sak 67/13. Tiltaksdelen i 

temaplanen ligger i hovedsak til grunn for det framlagte forslag til investeringer på vann- og 

avløpsområdet de neste 4 årene. Tiltakene blir vurdert årlig ut fra kritisk behov som oppstår.  

Det er i løpet av 2014 investert i programvare for nøyaktigere beregning av selvkostregnskapene. 

Det har vært et overforbruk på driftsbudsjettet for vann de to siste årene, og dette gir et negativt 

selvkostfond for vann på om lag 1,5 mill. kroner ved inngangen til 2015. For å dempe økningene i 

gebyrsatsene, er investeringene redusert totalt fra 38,5 til om lag 31,5 mill. kroner samlet i 

økonomiplanperioden.   

Det vises for øvrig til egen sak om fastsetting av avgifter for vann- og avløp for 2015.  

Det vises for øvrig til detaljert oversikt over planlagte prosjekter i vedlegg. 
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Vedlegg 1 Hovedoversikter drift – pr ansvarsområde 

 

 

  

Hovedoversikt budsjett 2015 
Tall i 1000 kroner

Opprinnelig 

budsjett

 2014

Revidert 

budsjett 

2014

Konsekvens-

justert 

budsjett 

2015

Budsjett 

2015 2016 2017 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -126 962 -126 962 -135 002 -135 002 -135 002 -135 002

Ordinært rammetilskudd og inntektsutjevn. -243 433 -243 433 -222 371 -218 903 -218 903 -218 903

Skatt på eiendom -2 464 -2 464 -2 464 -4 464 -10 464 -10 464

Andre direkte eller indirekte skatter (del av skatteinnt) -800 -800 -800 -800 -800 -800

Andre generelle statstilskudd -2 796 -2 796 -2 749 -2 684 -2 619 -2 554

Sum frie disponible inntekter -376 455 -376 455 -363 386 -361 853 -367 788 -367 723

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -4 620 -4 620 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15 843 15 843 17 500 18 200 20 500 20 500

Avdrag på lån 17 000 17 000 19 160 21 900 22 600 22 200

Netto finansinntekter/-utgifter 28 223 28 223 33 660 37 100 40 100 39 700

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger 17 539 23 962 4 146 2 116 6 719 7 543

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 -2 138

Bruk av ubundne avsetninger -900 0 0 0 0

Netto avsetninger 17 539 20 924 4 146 2 116 6 719 7 543

FORDELING jf linje i 1A

Til fordeling drift -330 513 -327 308 -325 580 -322 637 -320 969 -320 480

FELLESUTGIFTER

Fellesområde inntekter -1 173 -1 173 -1 236 -1 236 -1 236 -1 236

Fellesområdet diverse (pensjon, overføring, ti lskudd, tap fordr) 210 2 610 4 075 4 075 5 075 5 075

Avskrivninger - overføringer fra VAR -4 064 -4 064 -4 618 -4 618 -4 618 -4 618

Fellesområde til leggsbevilgninger 7 940 2 067 4 600 4 600 4 600 4 600

SUM felles 2 913 -560 2 821 2 821 3 821 3 821

TIL VIRKSOMHETSOMRÅDENE -327 600 -327 868 -322 759 -319 816 -317 148 -316 659

Budsjett og økonomiplan 2015-2018
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Vedlegg 1 forts hovedoversikter drift pr ansvarsområde 

 

 

Hovedoversikt budsjett 2015 forts.
Tall i 1000 kroner

Opprinnelig 

budsjett

 2014

Revidert 

budsjett 

2014

Konsekvens-

justert 

budsjett 

2015

Budsjett 

2015 2016 2017 2018

VIRKSOMHETSOMRÅDER

Politisk virksomhet 3 419 3 445 3 481 3 500 3 343 3 400 3 343

Sentraladministrasjon, servie og IKT 20 415 20 482 20 246 21 300 21 050 21 050 21 050

Plan, byggesak og oppmåling 1 336 1 361 1 364 1 350 1 350 1 350 1 350

Næring og miljø 3 050 3 055 3 074 3 050 3 050 3 050 3 050

Sum Fellesadm, plan og næring 24 800 24 898 24 667 25 700 25 450 25 450 25 450

Oppvekst felles 25 216 25 921 25 257 26 600 24 751 22 629 22 021

Sakshaug skole 13 580 13 662 13 694 13 400 13 450 13 450 13 450

Sakshaug barnehage 7 164 7 233 7 188 6 700 6 700 6 700 6 700

Røra skole og barnehage 14 613 14 708 14 695 14 400 14 450 14 450 14 450

Utøy skole og barnehage 7 783 7 848 7 846 7 850 7 850 7 850 7 850

Mosvik skole og barnehage 6 862 7 040 7 151 7 150 7 150 7 150 7 150

Lyngstad skole og barnehage 7 406 7 464 7 471 7 400 7 450 7 450 7 450

Sandvollan skole og barnehage 12 937 13 017 13 051 12 700 12 750 12 750 12 750

Inderøy ungdomsskole 23 399 23 485 23 534 23 200 23 200 23 200 23 200

SUM Oppvekst 118 960 119 752 119 888 119 400 117 751 115 629 115 021

Bistand og omsorg 94 511 93 176 86 633 88 367 88 367 88 367 88 367

Helse, rehabilitering og barnevern 33 225 33 395 33 771 33 400 33 400 33 400 33 400

Flyktningetjenesten 0 0 155 0 0 0 0

NAV 7 100 7 132 7 140 8 000 8 000 8 000 8 000

SUM helse, omsorg og sosial 134 836 133 704 128 905 129 767 129 767 129 767 129 767

Kultur 15 885 15 925 15 370 14 950 14 950 13 950 13 950

Kommunalteknikk 29 700 29 865 29 561 29 400 29 400 29 400 29 400

Vann 0 0 0 42 -845 -448 -272

Avløp 0 0 0 0 0 0 0

Diverse Fond 0 0 0 0 0 0 0

Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn 0 0 0 0 0 0 0

Sum virksomhetsområder 327 600 327 868 321 884 322 759 319 816 317 148 316 659

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat 17 539 20 924 4 146 2 116 6 719 7 543

Budsjett og økonomiplan 2015-2018
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Vedlegg 2 Investeringsbudsjett 2015 – 2018   

BUDSJETTVEDLEGG - INVESTERINGSBUDSJETT 2015 - 2018 

tall i 1000 

Opprinnelig  
budsjett 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Investeringer i anleggsmidler 82 110 185 805 99 020 23 900 17 350 

Utlån 4 000 2 000 4 000 4 000 4 000 

Årets finansieringsbehov 86 110 187 805 103 020 27 900 21 350 

  
  

   Finansiert slik: 
 

  
   Bruk av lån -59 563 -131 224 -72 526 -20 388 -12 332 

Salg av anleggsmidler -4 400 -3 200 -1 500 -3 500 -5 500 

Tilskudd 0 -22 600 -10 500 0 0 

Mottatte avdrag og refusjoner -19 907 -29 581 -17 294 -2 812 -2 318 

Andre inntekter 
 

  
   Sum ekstern finansiering -83 870 -186 605 -101 820 -26 700 -20 150 

  
  

   Bruk av disposisjonsfond -2 240 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Bruk av bundet fond 
 

  
   Sum finansiering -86 110 -187 805 -103 020 -27 900 -21 350 

  
  

   Fordeling på sektor: 
 

  
   Administrasjon mv. 1 950 2 260 1 700 1 700 1 700 

Oppvekst og kultur 27 750 126 900 48 300 4 800 2 500 

Helse og omsorg 13 450 19 620 22 920 3 050 0 

Eiendom  2 200 4 030 2 900 2 000 2 000 

Utbygging/boligtomter 4 530 8 170 3 800 2 000 1 900 

Inderøy 2020 – stedsutvikling 3 000 3 380 1 000 1 000 1 000 

Vei 6 690 6 345 8 200 1 610 1 450 

Vann  4 500 5 600 3 850 3 170 3 500 

Avløp  4 250 6 500 4 550 2 770 1 500 

Annet 2 000 1 800 600 600 600 

Egenkapitalinnskudd KLP 
 

1 200 1 200 1 200 1 200 

Formidlingslån/startlån 4 000 2 000 4 000 4 000 4 000 

Avsluttet prosjekter 2014 12 190   
   

  
  

   Sum prosjekter 86 110 187 805 103 020 27 900 21 350 
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Vedlegg 3 Forslag investeringsbudsjett – med framskriving 

  

Prosjekt Ramme Tot forbr pr Budsjett egen/ inv. disp.

01.01.2015 07.10.2014 2015 2016 2017 2018

Sum øk-

plan

Invest. 

2019-2022

MVA 

komp

Annen 

ekstern salg fond fond

Låne-

opptak

Administrasjon m.v. 1620 1700 1700 1700 6720 7000
Utskiftning av IKT-verktøy (ramme for 4+4 år) 14000 2512 1300 1300 1500 1500 5600 6600 260 0 0 0 0 1040
Digitalisering av eiendomsarkiv 300 0 100 200 300 0 20 0 0 0 0 80
Økonomisystem -nye moduler 1100 276 120 100 100 100 420 0 24 0 0 0 0 96
Inderøy rådhus III - inkl. ombygging NAV 1500 860 640 640 0 128 0 0 0 0 512
Utskifting av IKT-infrastruktur 800 0 100 100 100 100 400 400 20 0 0 0 0 80

Oppvekst og kultur  
Inderøy oppvekst og kultursenter 240750 58197 119000 29000 148000 0 22800 11500 0 0 0 84700
Sakshaug kirke - orgel 8800 0 2600 2600 2600 7800 0 0 0 0 0 0 2600
Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 400 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandv. b.hg. - tilbygg 14000 103 2000 11450 13450 0 400 0 0 0 0 1600
Nils Aas kunstverksted - utvidelse 5700 0 500 500 0 0 0 0 0 0 500
Inderøy idrettspark - nytt dekke 2300 0 2300 2300 0 460 700 0 0 0 1140
Salberg krk - oppgradering kirkebygg 500 0 500 500 0 0 0 0 0 500
Inderøy kulturhus - nytt amfi 3000 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0
Idrettsanlegg 6000 0 2000 2000 2000 6000 0 0 0 0 0 0 0
Energiøkonomisering i kirkebygg 2200 0 250 250 1950 0 0 0 0 0 0
Røra skole -arbeidsplasser ansatte 200 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Røra skole - tilrettelegging uteområde 500 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0
Generelt - skoleombygging 15000 0 15000

Helse og omsorg
Bofellesskap Nessjordet 25000 319 6500 18000 24500 0 1300 5000 0 0 0 200
Botilbud for demente herunder skjermet 1200 0 200 800 1000 0 40 0 0 0 0 160
Velferdsteknologi 300 10 120 120 240 0 24 0 0 0 0 96

Finansiering 2015Bevilgning øknomiplan
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Prosjekt Ramme Tot forbr pr Budsjett egen/ inv. disp.

01.01.2015 07.10.2014 2015 2016 2017 2018

Sum øk-

plan

Invest. 

2019-2022

MVA 

komp

Annen 

ekstern salg fond fond

Låne-

opptak

Boliger flyktninger 15000 560 12000 12000 0 0 3000 0 0 0 9000
Mosvik sykeheim - oppgradering rom 2300 0 500 1500 2000 0 100 0 0 0 0 400
Aktivitetshus 5000 0 200 2000 2800 5000 0 40 0 0 0 0 160
Buchtrøa - tilpasninger ny bruker 100 0 100 100 0 20 0 0 0 0 80

Vennavold - tilpasning til barneboli/avlastning 500 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0

Inderøyheimen - utvidelse medisinrom hjemmesykepleien250 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0
Annen ombygging helse og omsorg 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0

Eiendom - opprustn generelt - sum investering 4030 2900 2000 2000 10930 8000
Driftsovervåkningsanlegg 1750 1073 130 130 0 26 0 0 0 0 104
Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 200 200 0 40 0 0 0 0 160
Røra skole - oppgradering aktivitetsbygg 1200 0 300 900 1200 0 60 0 0 0 0 240
Riving bygg 1000 0 1000 1000 0 200 0 0 0 0 800
Kommunale bygg - oppgradering  16000 2000 2000 2000 2000 8000 8000 400 0 0 0 0 1600

Utbygging/boligtomter
Sandvollan - Langåsen boligfelt 5300 134 4570 4570 0 370 0 1200 0 0 3000
Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 305 400 400 0 80 0 500 0 0 -180
Industriområde Lensmyra 15000 1716 3000 2000 2000 1900 8900 4000 600 0 0 0 0 2400
Industriområde Sundsøya 2000 0 200 1800 2000 0 40 0 0 0 0 160
Kjerknesvågen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 23000 0 0 23000 0 0 0 0 0 0

Inderøy 2020 - stedsutvikling
Straumen - sentrumsutvikling 8000 5054 2600 2600 0 520 2400 0 0 0 -320
Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 1474 780 780 0 160 0 0 0 0 620
Annen stedsutvikling 3000 0 1000 1000 1000 3000 0 0 0 0 0 0 0

Bevilgning øknomiplan Finansiering 2015
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Prosjekt Ramme Tot forbr pr Budsjett egen/ inv. disp.

01.01.2015 07.10.2014 2015 2016 2017 2018

Sum øk-

plan

Invest. 

2019-2022

MVA 

komp

Annen 

ekstern salg fond fond

Låne-

opptak

Vei  
Forsterkning/dekkelegging 16000 6323 4000 4650 8650 0 800 0 0 0 0 3200
Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 490 288 160 160 0 32 0 0 0 0 128
Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 3216 185 185 0 37 0 0 0 0 148
G/S-veg Lyngstad skole 5400 0 2000 3400 5400 0 400 0 0 0 0 1600
Oppgradering kommunale bruer 450 0 150 150 150 450 0 0 0 0 0 0
Ny lastebil (70 %) 1260 0 1260 1260 0 0 0 0 0 0 0
Kommunal veg Vennesborg 1500 0 200 1300 1500 0 0 0 0 0 0 0

VAR-Tjenester

Vann - sum investering 5 600 3 850 3 170 3 500 16120 14400

Røra, Vådal - sammenkopl. med Steinkjer 2100 0 1000 1000 2000 0 0 0 0 0 0 1000

Røra stasjon- Austadlia 1800 80 800 800 0 0 0 0 0 0 800

Diverse anlegg utskiftning 6100 519 300 2000 2000 4300 0 0 0 0 0 0 300

Hjulstad pumpestasjon 300 0 300 300 0 0 0 0 0 0 300

Lyngstad - utskifting langs gangveg 500 0 500 500 0 0 0 0 0 0 500

Hustad - utskifting vannledning 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 1000

Ny vannledning /sammenkobling Skjemstad 1000 0 900 900 0 0 0 0 0 0 900

Røflo vannbehandlingsanlegg 1600 0 800 600 1400 0 0 0 0 0 0 800

Driftsovervåkning grunnvannsanlegg 500 0 250 250 500 0 0 0 0 0 0 0

Sammenkopling trykksoner Røra 1000 0 500 500 1000 0 0 0 0 0 0 0

Kvennavika vannbehandlingsanlegg 2000 0 150 1850 2000 0 0 0 0 0 0 0

Framverran vannbehandlingsanlegg 1000 0 400 400 600 0 0 0 0 0 0

Røflo - Røra,  utskifting hovedledning 1750 0 750 750 1000 0 0 0 0 0 0
Ny lastebil (15 %) 270 270 270 0 0 0 0 0 0

Bevilgning øknomiplan Finansiering 2015
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Prosjekt Ramme Tot forbr pr Budsjett egen/ inv. disp.

01.01.2015 07.10.2014 2015 2016 2017 2018

Sum øk-

plan

Invest. 

2019-2022

MVA 

komp

Annen 

ekstern salg fond fond

Låne-

opptak

Avløp 6500 4550 2770 1500 15320 16000

Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 2150 21 2000 2000 0 0 0 0 0 0 2000

Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1500 0 1400 1400 0 0 0 0 0 0 1400

Nytt ledningsnett Småland Nordre 2200 0 900 1200 2100 0 0 0 0 0 0 900

Ledningsnett Røra 5000 189 1500 1500 0 0 0 0 0 0 1500

Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 800 0 150 250 250 650 0 0 0 0 0 0 150

Diverse utskifting/nyanlegg 2350 335 450 800 750 2000 0 0 0 0 0 0 450

Digitalt ledningkart 300 0 100 100 100 300 0 0 0 0 0 0 100

Sandvollan - ledningsnett overvann 3000 0 2000 1000 3000 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering av minirenseanlegg 700 0 200 200 200 600 0 0 0 0 0 0 0

Mosvik sentrum - oppgradering 1500 0 200 1300 1500 0 0 0 0 0 0 0
Ny lastebil (15 %) 270 270 270 0 0 0 0 0 0

Annet

Fjernvarmesentral Venna 6000 4268 1200 1200 0 0 0 0 0 0 1200

Inventar og utstyr 2000 0 500 500 500 500 2000 0 100 0 0 0 0 400

Diverse salg eiendom 20 100 100 100 100 400 400 0 0 1500 0 0 -1400
Aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0 0
Egenkapitalinnskudd KLP 1200 1200 1200 1200 4800 4800 0 0 0 0 1200 0
Formidlingslån/startlån 2000 4000 4000 4000 14000 16000 0 0 0 0 0 2000

Total investering/Utlån 193 850 109 068 33 951 27 404 340 075 181 750 29581 22600 3200 0 1200 131224

Bevilgning øknomiplan Finansiering 2015
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Vedlegg 4 Prosjekter, planer og utredninger – pågående og planlagte 

Prosjekter, planer og utredninger - pågående og planlagte 

Fokusområde -    Status Utredningsperiode 

Begrunnelse tiltaksspesifikasjon Område/ansvar Påg/planl 2015 2016 2017 2018 

Samfunn 

      

  

Overordnet planlegging 

      

  

Planstrategi Plan-bygges.-oppm Planlagt   **     I henhold til lov og forskrift  

Kommuneplanens samfunnsdel 
Plan-bygges.-oppm Planlagt   

      

**  **   I henhold til lov og forskrift  

Kommuneplan arealdel  Plan-bygges.-oppm Planlagt             ** I henhold til lov og forskrift  

Kommunedelplaner og utredninger 

     

  

Miljøplan  Næring og miljø  Pågående  ***       Samordne og prioritere miljøoppgaver i ny kommune 

Oppvekst Rådmann Pågående  **       Samordne tjenestene til aldersgr. 0-18 år 

Kommunedelplan for Røra Næring og miljø  Planlagt     ****   Revidering   

Kommunedelplan for Straumen 
Næring og miljø  Planlagt     

      

**  ** Revidering 

Reguleringsplaner 

      

  

Mosvik sentrum Plan-bygges.-oppm Pågående ****       Revidering - del av stedsutvikling Mosvik  

Andre planer og utredninger 

      

  

Strategisk næringsplan Næring og miljø  Planlagt   *    *    *    *  Årlig revisjon 

Inderøy 2020  Næring og miljø  Pågående ****       Eget programstyre, se eget kap. i budsjett - foreslås avsluttet 2015 

Trafikksikkerhetsplan Plan-bygges.-oppm Planlagt        *        *        *        * Årlig revidering av handlingsdel 

Beredskapsplan Plan-bygges.-oppm Planlagt        *        *        *        * Årlig oppdatering 

Kommunereform Rådmann Pågående **** ****     Statlig bestilling - utredning av mulige kommunesammenslåinger 
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Prosjekter, planer og utredninger - pågående og planlagte 

Fokusområde -    Status Utredningsperiode Begrunnelse 

Brukere 

Kommunehelsesamarbeid Helse, Bistand og omsorg Pågående ****       Samhandlingsreformen - delprosjekter 

Plan for Inderøy kulturskole Kultur Planlagt   ***       Oppfølging av kulturplan 

Plan for den kulturelle skolesekken Kultur Planlagt   ***       Oppfølging av kulturplan  

Kulturminneplan 
Kultur Planlagt   

 

****     Oppfølging av kulturplan 

Gla'pakken Ungdomsskole Pågående **** ****     Satsing på fysisk aktivitet og folkehelse, ernæring og skolemiljø.  

GNIST - ungdomsskolen Rådmann/ungdomsskole Planlagt      ** ****     Forbedre grunnleggende ferdigheter innenfor basisfagene 

Livsgledesykehjem Bistand og omsorg Pågående ****       Sertifisering av sykehjemmene som livsgledesykehjem 

Vedlikeholdsplaner bygg Kommunaltek. Pågående ****       Samlet oversikt over tilstand og prioriterte tiltak 

Bruker-  og innb.undersøkelser Rådmann Pågående     **     **     **  

      

** Undersøke brukernes/innb. tilfredshet med tjenestene 

       

  

Medarbeidere 

      

  

Balansert målstyring  Rådmann Pågående ****   **   **   ** Etablere bedre styringsverktøy - oppfølging 

Kvalitetsstyringssystem  Service/støtte Pågående ****   **   **   ** Kvalitetssikre prosesser og rutiner 

Medarbeiderundersøkelse Rådmann Planlagt **   ** 

 

I henhold til planlagt frekvens på tilbakemeldinger fra medarb. 

Sammen om en bedre kommune Rådmann/BO Pågående **** ****       Bistand og omsorg - øke nærværet /redusere deltidsstillinger 

Kvalitet, rekrutt., heltid og etikk Rådmann Planlagt **       Forankret i organisasjonspolitisk plan vedtatt 2014 

    

     

  

Økonomi og infrastruktur   

     

  

Informasjonssikkerhetshåndbok Rådmann Pågående ****       Bedre sikkerheten i behandling av personopplysninger 

Utrede digitalisering av arkiver Service/støtte, plan Pågående ****       Eiendoms- og saksarkiv - ny vurdering i 2015 

Økonomi og kvalitetsutredningen Rådmann Pågående ***       Politisk bestilling inkludert strukturutredning oppvekst  

Kontinuerlig forbedring Rådmann/enheter Pågående **** **** **** **** Optimalisere rutiner og prosesser 
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Vedlegg 5 Gebyrer og betalingssatser 

BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE  

Fra 01.01.15    

      fra 
01.01 
2014 

fra 
01.01. 
2015       

1. Oppholdstid i hele dager - kan sees over en 2-ukers periode    

  100 % pr. mnd. 2405 2580 

  90 % pr. mnd. 2165 2420 

  80 % pr. mnd. 1925 2165 

  70 % pr. mnd. 1685 1905 

  60 % pr. mnd. 1445 1650 

  50 % pr. mnd. 1205 1390 

  40 % pr. mnd. 965 1130 

  
  

    

2. Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn og       

  50% for øvrige barn, jfr. sentrale forskrifter.      

  
  

    

3. Kjøp av enkeltdager pr. dag 190 195 

  
  

    

4. Kostpenger 5 dager pr. uke. pr. mnd. 200 205 

  
  

    

5. Åpen barnehage gratis gratis  

         

 

BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

Fra 01.08.15    

      
fra 

01.08. fra 01.08. 

      2014 2015 

1. Inntil 12 timer pr. uke pr. mnd. 1400 1450 

  13 timer eller mer pr. uke pr. mnd. 2080 2150 

  
  

  

2. Ekstra oppholdstid, begrenset til 10 dager pr. år pr. barn pr. time 42 50 

  
 

pr. dag 320 340 

 

For begge ordningene gjelder:   

Forfaller til betaling den 20. i hver mnd.  

Unntatt fra mva, jf. merverdiavgiftsloven § 3-4 
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Kommunestyret har i møte 15.12.2010 sak nr: 56/10, vedtatt følgende; 
1. Når familier har barn i både barnehager og sfo, gis følgende rabatter i sfo-tilbudet: 1 barn i 

barnehage: 

 10 % rabatt for første barn i sfo 

 35 % rabatt for øvrige søsken 

To eller flere barn i barnehage: 

 35 % rabatt for søsken i sfo 

2. Når familier har barn bare i sfo, gis følgende rabatt i sfo-tilbudet: 

 10 % for barn nummer 2 

 35 % for øvrige søsken 

3. Inntektsbortfallet på kr 110 000,- innarbeides i budsjett 2011 

4. Ordningen trer i kraft fra 01.01.2011  
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ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN     

Fra 01.08.15 

  

 

Fra 01.08. 

2014 

Fra 01.08. 

2015 

1. Instrumental/vokal pr. år 2850 2900 

  Dans pr. år 2850 2900 

  Drama pr. år 2850 2900 

  Kunstverksted pr. år 2850 2900 

  Samspill/orkester pr. år 750 760 

  Kammermusikk pr. år 750 760 

  Barnekor pr. år 2850 2900 

  Instrumentleie pr. år 320 320 

  Materialavgift   pr. disiplin 50 50 

2. Det gis rabatt og søskenmoderasjon i forhold til antall disipliner pr. familie for disipliner 

der elevplassen koster kr 2950 i året som følger:     

  * første disiplin betales fullt ut      

  * andre disiplin gis 10 % rabatt     

  * tredje disiplin gis 20 % rabatt     

  * fjerde og flere disipliner gis 50 % rabatt     

  

  

    

  Forfaller til betaling i 2 terminer, 15. mars og 15. oktober      

  

  

    

  Unntatt mva i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-5     

          

 

BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK     

      2014 2015 

  

Biblioteket sender ut tre purringer før erstatning.  

Satsene for purring    30 30 

  1. gangs purring til barn/ungdom under 17 år er gratis.    

    

 

   

  

Hvis lånet etter 3. gangs varsel ikke er innlevert, må låntaker erstatte materialet. 

Tapt materiale må erstattes etter gjeldende pris på materialet.    

    

 

   

  Utskrift fra PC pr. ark  4 4 

    

 

    

  

Når det gjelder kopiering er det kommunens til en hver tid vedtatte satser som 

gjelder.     

    

 

    

  Det er ikke mva på disse gebyr.     
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VANN- OG AVLØPSGEBYR     

Med virkning fra 01.01.15 utskrives års- og tilknytningsgebyr for vann og avløp etter følgende 

satser: 

  
   

Vann 
2014 

Vann 
2015 

Avløp 
2014 

Avløp 
2015 

1.0 TILKNYTNINGSGEBYR          
  Tilknytningsgebyr ved tilbygg:  

Det betales ikke tilknytningsgebyr hvor utvidelse er mindre 
en 50 m² 
Tilknytningsgebyr makssats  6000 6000 9000 9000 

1.1 Bolighus/hytter/annen bebyggelse          
1.1.1 Bruksareal t.o.m. 75 m² kr 3200 3200 7770 7770 
1.1.2 Bruksareal fra 75 m² - 150 m² Kr 5300 5300 9000 9000 
1.1.3 

Tillegg for bruksareal over 150 m² 
kr pr. 

m² 10 10   
1.1.4 

Utvidelse større enn 50 m² 
kr pr. 

m² 10 10 15 15 
1.1.5 

For uisolerte kaldlager og lignende 
kr pr. 

m² 3 3 3 3 
1.1.6 Avløp fra melkerom i landbruket      

 
 

a) med besetning til og med 20 kyr      7770,00 7770 
b)  med besetning flere enn 20 kyr      9000,00 9000 
  

 
     

 
 

2.0 ÅRSGEBYR          
  Det betales årsgebyr med en fast del (abonnementsdel) i 

tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del 
beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er 
montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.          

2.1 Abonnementsdel, fast kronebeløp pr. eiendom kr 785 935 535 542 
2.2 Mengdeavhengig del stipulert forbruk  

 
 

 
 

 Der det ikke er montert vannmåler stipuleres forbruket 
etter følgende regler:  

 
 

 
 

2.2.1 Hytter/fritidseiendommer - 100 m³ kr 940 1123 1560 1575,60 
2.2.2 Bolighus og annen bebyggelse inntil 75 m² bruksareal - 200 

m³  kr 1880 2247,00 3120 3151,00 
 2.2.
3 

Bolighus og annen bebyggelse fra 75 m² - t.o.m. 150 m² - 
240 m³ kr 2256 2696,00 3744,00 3781,50 

2.2.4 Bolighus og annen bebyggelse - tillegg for bruksareal over 
150 m² - 1,5 m³/m² 

kr pr. 
m² 14,10 16,85 23,40 23,64 

2.2.5 For avløp fra melkerom hvor avløpsmengden ikke 
fastsettes lik målt vannmengde inn – stipuleres følgende 
avløpsmengder:          

a) med besetning til og med 20 dyr     180m³  180m³ 
b) med besetning over 20 dyr     200m³  200m³ 
  

 
         

2.3 Mengdeavhengig del målt forbruk          
  Eiendommer som har montert vannmåler betaler 

mengdeavhengig del iht. følgende satser 
kr pr. 

m³ 9,40 11,23 15,60 15,76 
  Alle areal beregnes som bruksareal (BRA).  

Tilknytningsgebyr skal betales før tilknytning skjer.  
Årsgebyr forfaller til betaling i tre terminer, 15. mars, 15. juni og 15. september.  
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GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG    

Gjeldende fra 01.01.2015 

  2014 2015 

Feiing, gjennomføres hvert år, årlig gebyr:    

Hovedpipe     kr 275,20 275,20 

Ekstra pipeløp   kr 137,60 137,60 

Delt pipeløp kr 137,60 137,60 

    

Feiing, gjennomføres hvert 2.år, årlig gebyr:    

Hovedpipe     kr 137,60 137,60 

Ekstra pipeløp   kr 68,80 68,80 

Delt pipeløp kr 68,80 68,80 

    

Feiing, gjennomføres hvert 4.år, årlig gebyr:    

Hovedpipe     kr 68,80 68,80 

Ekstra pipeløp   kr 34,40 34,40 

Delt pipeløp kr 34,40 34,40 

    

Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4.år, årlig 

gebyr:    

Hovedpipe kr 204,00 204,00 

Ekstra pipeløp  kr 102,00 102,00 

Delt pipeløp kr 204,00 204,00 

    

Feiing utover rutinemessig feiing     

Feiing av hovedpipe kr 275,20 275,20 

Feiing av ekstra pipeløp kr 137,60 137,60 

Feiing av delt pipeløp kr 137,60 137,60 

    

Tjenester utover ordinære oppgaver    

Fresing av beksot, medgått tid kr/time 550,00 550,00 

Feiing av fyringsanlegg, osv., medgått tid, min. 2t kr/time 550,00 550,00 

Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av 

ordinært feiegebyr 

Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av 

fyringsanlegg  

Gratis, dekkes av 

ordinært feiegebyr 
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AVFALLSGEBYR       

i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, § 34 

Gjeldende fra 01.01.2015   2014 2015 

INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL   

 

 

Avfallsdunker i ordning med kildesortering for de eiendommer som 

omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall, betales årlig  

  

 

 

HYTTERENOVASJON   

 

 

Hytte / fritids renovasjon   940 978 

Spikertelt renovasjon   630 631 

Hytte / fritids eget AB     

ABONNEMENT pr. boenhet     

  70 liter restavfall/Mini rest   1754 1825 

140 liter restavfall/Liten rest   2552 2654 

240 liter restavfall/Medium rest   3189 3317 

360 liter restavfall/Stor rest   4306 4478 

TILLEGG   
  

Ukentlig tømming restavfall/papir   400 400 

14 dager tømming restavfall/papir   200 200 

Henting dunk/10-30 meter   400 400 

Kjøring privat veg   500 500 

Ikke utført kildesortering   500 500 

Bytte/innhenting av dunker/end. ab   350 350 

RABATTER     

Samarbeid 2 - 9 boenheter   150 150 

Samarbeid 10-30 boenheter   300 300 

Samarbeid > 31 boenheter   450 450 

Varmkompostering   150 150 

Alternativ behandling org.   150 150 

Framsetting av dunken på tømmedag   150 150 

ABONNEMENT NEDGRAVDE     

Nedgravde løsninger   3103 3235 

TØMMING AV TANKER 
  

  

Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) 

og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 

pr. år 

  

1438 

 

Tømming tette tanker (bolig og hytte) kr pr. m³  370 
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg 
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og 
tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 

pr. år 

 
1438 

 

Tømming store slamavskillere (over 7 m3) kr pr. m³  580 
Årlig avgift pr. hytte/fritidsbolig tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker tømming 3. hvert år 

 
pr. år  719 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser. 
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BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN 

Gjeldende fra 01.01.2015 

1. Lokal foretaksgodkjenning 2014 2015 

1.1 En faglig leder og en funksjon 2200 2300 

  Tillegg pr. faglig leder  590 600 

  Tillegg pr. funksjon 590 600 

1.2 Fornyet lokal godkjenning uten endringer 720 750 

  

 

   

2. Søknad om tillatelse til tiltak (§ 20-1)   

2.1 Boliger/fritidsboliger   

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh. 8950 10500 

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh. 7700 7500 

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller fler 6900 6000 

  For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign. 4400 4500 

  

  

  

2.2 Andre bygg og tilbygg   

  For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og hovedombygging betales gebyr etter 

bygningens bruksareal 

  

  0-50 m² (trinn 1) pr. m² 4000 4100 

  51-200 m² (trinn 1 pluss) pr. m² 50 50 

  201-400 m² (trinn 2 pluss) pr. m² 50 50 

  mer enn 400 m² (trinn 3 pluss) pr. m² 50 50 

  For enklere typer bygg som skur, arbeidsbrakke, haller av folie og driftsbygninger i 

landbruket (§20-1) betales 25 % av satsene ovenfor, men minimum    

og maksimum   

 

kr 

kr 

 

2000 

18000 

 

3000 

19000 

  Ved to-trinn søknad betales det for rammetillatelse etter pkt. 2.1 eller 2.2. For 

igangsettingssøknad betales det 30 % av gebyr for rammetillatelse. 

  

  

 

  

2.3 Konstruksjoner, anlegg mv.   

  Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, rivningsarbeider, byggtekniske 

installasjoner, større terrenginngrep, parkeringsplasser og veganlegg mv. 

 

kr 

 

6800 

 

7000 

  

  

  

2.4 Andre mindre søknadspliktige tiltak kr 3500 3600 

 For særlig små og enkle tiltak som rehabilitering av pipe og våtrom settes gebyret til  kr 900 900 

  

  

  

2.5 Deling av eiendom     

 - Fradeling hvor tomteinndeling ikke er avklart i reguleringsplan. Pr. tomt kr 4000 4100 

 - Fradeling hvor tomteinndeling er avklart i reguleringsplan eller disp. samt 

fradeling av tilleggsareal, punktfeste ol.  Pr. tomt/areal kr 

 

2000 

 

2000 

  

  

  

3. Søknad om tiltak uten ansvarsrett (§ 20-2)   

 

 

  

 3.1 For driftsbygninger i landbruket (§20-2) betales 25 % av satsene i pkt. 2.2, men 

minimum kr 

 

2000 

 

3000 

 og maksimum kr 8000 9000 
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 3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg 

 

2000 2000 

 

  

  

3.3 Mindre tiltak på bebygd eiendom kr 3000 3100 

3.4 Særlig små og enkle søknadspliktige tiltak kr 900 900 

  

For søknader om byggetillatelse som ender med avslag betales 50 % av satsene i 

regulativet, men maksimum  kr 5000 

 

5000 

4. Dispensasjoner   

4.1 Dispensasjon uten høring kr 2000 2300 

4.2 Dispensasjon med høring kr 7000 7000 

  

  

  

5. Ulovlig bygging 

  For overtredelser etter pbl § 32-8, behandling av søknader som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som 

oppstartes før søknad/melding er sendt/godkjent, beregnes overtredelsesgebyr etter Byggesakforskriften § 16-1. 

  

 6. Sakkyndig bistand 

  Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon jfr. § 24. Gebyr 

betales tilsvarende medgåtte kostnader. 

  

 7. Spesielle bestemmelser 

  Betaling skjer etter det regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Areal 

beregnes etter bruksareal, jfr. NS 3940. 

For særlig kompliserte saker kan det kreves gebyr etter medgått tid med gjeldende timesats for den eller de personer 

som blir involvert i saksbehandling. 

Når særlige forhold tilsier det kan regulativet fravikes av rådmannen. 

Gebyrene er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan og bygningslovens § 33-1. 

 

Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift. 

 

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN/ -

ENDRINGER (VESENTLIGE OG MINDRE VESENTLIGE)  

Gjeldende fra 01.01.2015 

      2014 2015 

1. For behandling av reguleringsplaner, ved mindre reg.planer, se pkt. 6. kr 17000 17000 

 For behandling av reguleringsplaner, hvor plankart ikke leveres på sosi-format kr 20000 21000 

2. For behandling av søknader som ikke blir godkjent reduseres gebyret med 50 % av beløpet.   

 3. For behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer. kr 5000 5100 

 4. For administrativ behandling av mindre vesentlige endringer. kr 3000 3100 

 5. Behandling av planprogram. kr 5000 5100 

6. Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høgt kan rådmannen fastsette et 

passende gebyr.    

7. I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, f.eks. 

Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving.   

 

 8 Ovennevnte gebyr er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 33-1 

 

  

 

9. Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift.    
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GEBYR ETTER MATRIKKELLOVEN FOR INDERØY KOMMUNE  

Gjeldende fra 01.01.2015 
Matrikkelloven gjelder for måling og registrering av eiendomsgrenser/rettigheter. For enkelte 

oppgaver etter matrikkelloven er betalingssatsene fastsatt i lov eller forskrift, (bl.a. utskrift av 

matrikkelbrev, forskr § 16,4) og kap. 11. Kommunen er med matrikkelloven pålagt utvidet 

undersøkingsplikt. Matrikkelloven legg til grunn at kommunen kan få dekt sine samla utgifter for 

oppgaver etter loven gjennom de gebyrhjemler loven gir. 

Kommunen fullfører rekvisisjoner uten ugrunnet opphold, normalt innen fristen på 16 uker. Ved 

begrunnet opphold, inklusiv lokal vinterforskrift (15.10- 15.04), forskyver fristen seg. Oversittes 

fristen så medfører det 1/3 avkorting av gebyr. Dette er også tatt inn i pkt. 1.12 i gebyrregulativet. 

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskrift § 16): 

  2014 2015 
1 Oppretting av matrikkelenhet   
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn   
 areal fra 0 – 250 m² 6600 6600 

 areal fra 251 – 500 m² 8000 8000 

 areal fra 501 – 1000 m² 9500 10000 

 areal fra 1001 – 1500 m²   

 (ny 2014) areal fra 1001 - 3000m² 12000 12500 

 areal fra 1501 – 2000 m²   

 areal fra 2001 m² – 5000 m² tillegg pr. påbegynt da.   

 (ny 2014) areal fra 3001- tillegg pr. påbegynt daa 1000 1000 

 areal fra 5001 m² – tillegg pr. påbegynt da.   

 (ny 2014) Maks. gebyr pr. eiendom 20000 21000 

 Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme 
felt og iht. samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra 
og med tomt nr. 3. 

  

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og oppretting av grunneiendom 
på hel teig 

  

 

 Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr 4200 4300 

 Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres som for 
grunneiendom 1.1, evt. etter medgått tid ved oppmåling av deler av eiendommen 
ved fradeling av hel teig. 

  

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon   

 Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon   

 Gebyr som for oppretting av grunneiendom 1.1   

1.4 Oppretting av anleggseiendom   

 Gebyr som for oppretting av grunneiendom.   

 volum fra 0 – 2000 m³ 13100 13900 

 volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m
3
 1000 1000 

1.5 Registrering av jordsameie   

 Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, 
minstegebyr  

3400 3500 

1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste   

 Oppmålingsforretning over punktfeste 7400 7600 

 For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr 3700 3800 

 For attestasjon av punktfeste etter gammel lov før 1978 betales det samme som 
punktfeste. 
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  2014 2015 
1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer   
 For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til 

landbruks- allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter 
medgått tid. 

  

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   
 For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning,  

I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr.1.1 - 1.6. 
2200 2200 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering   

 Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke 
lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner 
ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 

  

3 Grensejustering   

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 
inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²) 

  

 areal fra 0 – 250 m²   

 areal fra 251 – 500 m²   

 (ny 2014) areal fra 0 – 500 m² 4200 4200 

3.2 Anleggseiendom   

 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens 
volum, maksimalgrensen settes til 1000 m³ 

  

 areal fra 0 – 250 m²   

 areal fra 251 – 500 m²   

 (ny 2014) areal fra 0 – 1000 m² 4200 4200 

4 Arealoverføring   

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

 Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  
Rettigheter, pant mv. skal være avklart og ryddet før gjennomføringen. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- 
og jernbaneformål. Gebyr iht. pkt. 1.1 

  

4.2 Anleggseiendom   

 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en 
annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun 
overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

  

 volum fra 0 – 500 m³ 6600 6800 

 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 1100 1100 

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning 

  

 For inntil 2 punkt 2200 2200 

 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 500 500 

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt 
/ eller klarlegging av rettigheter 

  

 For inntil 2 punkt 6600 6600 

 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 500 500 

 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid   

7 Privat grenseavtale    

 Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr 2200 2200 

8 Utstedelse av matrikkelbrev   

 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 

 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 
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  2014 2015 
 Satsene blir fastsatt av Statens Kartverk   

9 Timepris   

 For arbeid etter medgått tid så er timesatsen 750 800 

10 Tinglysing / andre kostnader   

 I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og 
eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyr. 

  

 Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante 
opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til 
rekvirent. 
 
 

  

11 Urimelig gebyr   

 Rådmannen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, 
hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader 
kommunen har hatt.  
 

  

12 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven   

 Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre 
oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes 
fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes 
med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, 
jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Inderøy kommune definerer vintertiden til å vare fra 
15. oktober til 15. april.  

  

13 Betalingstidspunkt   

 Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 
Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. 

  

14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken   

 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring 
av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

  

15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene   

 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse 
med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. 

  

 

GEBYR LANDBRUK         

gjeldende fra 01.01.2015 

Behandlingsgebyr for saker etter jordloven og konsesjonsloven er regulert gjennom forskrift fra 

landbruks- og matdepartementet (LMD). Ny forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 

3. ledd er fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011. LMD har vedtatt ny forskrift 

gjeldende fra 1. januar 2013. Det er vedtatt en høyeste sats for behandling av 

konsesjonssaker på inntil kr 5000. For behandling av delingssamtykke er høyeste tillatte 

sats på inntil kr 2000. Det gis rom for at kommunen kan vedta graderinger av de nye satsene.   

    

Gebyrsatser etter jordlov og konsesjonslov 2014 2015 

Fradeling etter jordloven: 1000,- 1030,- 

Konsesjonsbehandling: 4000,- 4120,- 
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EGENANDELER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER MV    

Gjeldene fra 01.01.2015      

   

2014 2015 

1. Definisjoner   

  G= Folketrygdens grunnbeløp = kr 88.370 fra 01.05.14   

  Langtidsopphold er definert som opphold ved institusjon ut over 60 døgn   

  Korttidsopphold er definert som opphold ved institusjon under 60 døgn   

  

Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og 

renteinntekt. 

  

  

  

  

2. Langtidsopphold ved institusjon   

  

Maksimalsatser iht. forskrifter gitt av Sosialdep.: 75 % av inntekt G - 7250 + 85 % av inntekt - 

G. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen. 

  

  

  

  

3. Øvrige betalingssatser   

  Korttidsopphold i institusjon pr. døgn 142 147 

  Korttidsopphold adm. v/hjemmetjenesten pr. døgn 142 147 

  

  

  

4. Hjemmetjenester   

  

Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget på tjenesten.  

Abonnementsatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt: 

  

  inntil 2 G (inntil kr 176.740) pr. mnd. 180 186 

  2-3 G (kr 176.740- kr 265.110) pr. mnd. 850 876 

  3-4 G (kr 265.110- kr 353.480) pr. mnd. 1250 1288 

  4-5 G (kr 353.480- kr 441.850) pr. mnd. 1750 1803 

  Over 5 G (over kr 441.850) pr. mnd. 2000 2060 

  

  

  

  Samlet vederlag for tjenester skal ikke overstige  kr pr. mnd 180 186 

  

uansett tjenesteomfang, dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag 

er under 2G inkl. trygghetsalarm. 

  

  

 

  

5. Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig   

  Leie for personer med inntekt under 2 G pr. mnd. 165 170 

  Leie for personer med inntekt over 2 G pr. mnd. 185 191 

  Tap av alarmknapp ved tap 1500 1500 

  Tap av nøkkel til bolig ved tap 250 250 

  

  

  

6. Aktivitetstilbud    

  ved Hyggestua pr. dag 110 113 

  Go – Kroken inkl, skyss og måltid pr. dag 170 175 

 Maurtuva pr. dag 170 175 

 

Maurtuva PensjonistPensjonat pr. døgn 340 340 

    

7. Salg av middagsmat   

  Varm mat til pensjonister (utkjørt) pr. porsj. 76 78 
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2014 2015 

  Varm mat til pensjonister (under 2 G) utkjørt pr. porsj. 48 50 

  Varm mat på kafeen pr. porsj. 80 82 

    

 

  

  

8. Salg av måltider til omsorgsboligene   

  Frokost pr. måltid 25 26 

  Kveldsmat pr. måltid 25 26 

  Middag pr. måltid 70 72 

  Full kost pr. dag 112 115 

  Abonnement alle måltider pr. måned 3450 3450 

  Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris   

  (over 2 G) pr. dag 112 115 

  

  

  

  Frokost (under 2 G) pr. måltid 20 21 

  Kveldsmat (under 2 G) pr. måltid 20 21 

  Middag (under 2 G), utkjørt pr. måltid 48 50 

  Full kost (under 2 G) pr. dag 82 85 

  Abonnement - alle måltider (under 2 G) pr. mnd. 2400 2550 

  Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris   

  (under 2 G) pr. dag 81 85 

  

  

  

9. Korttidsleie for hjelpemidler depositum 120 120 

  

  

  

10. Vaskeritjenester   

  Vask av tøy pr. kg. 50 52 

  Håndvask av ullgenser/jakke pr. stk. 100 103 

  Vask av klær som må strykes/presses/dampes pr. stk. 60 62 

  Vask av dyner/soveposer pr. stk. 190 196 

  Vask av puter pr. stk. 40 41 

  Rulling av duker uten vask pr. meter 45 46 

  Linduk/bomullsduk vask/rull pr. meter 45 46 

  Liten duk under 1 m vask/rull pr. stk. 37 38 

  Vask av matter pr. meter 45 46 

  Vask av ryer/tepper 1,20 x 1,80 meter stk. 210 216 

  Vask av ryer/tepper 1,30 x 2,00 meter stk. 210 216 

  Vask av ryer/tepper 1,40 x 2,20 meter stk. 250 258 

  Vask av ryer/tepper 1,50 x 2,40 meter stk. 250 258 

  Vask og stell av gardiner  pr. kilo 100 103 

  Vask og stell av gardiner, arbeidskrevende pr. kilo 150 155 

  

 

  

 11. Ovennevnte tjenester er unntatt fra mva jf. merverdiavgiftsloven § 3-2.  Dette gjelder også salg av 

mat/vaskeritjenester som er en del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende som er 

på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig. 
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HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER/LEILIGHETER     

Gjeldende fra 01.01.2015 

   

TYPE BOLIG 

 

MND. 

HUSLEIE 

2014 

MND. 

HUSLEIE 

2015 

Trygdeboliger Røra/Sandvollan. Trygdeleil 4285 4390 

Trygdeboliger Sakshaug  Trygdeleil 4675 4740 

  

  

 

Bofellesskap PU-bolig 5900 6050 

  

  

 

Hus nr. 9 Trygdebol 3725 3820 

Klokkarstu 

 

1295 1330 

   

 

Omsorgsboliger Meieribk. A-leil og Svingen Omsorgsbol 5765 5910 

Omsorgsboliger Meieribk. B-leil Omsorgsbol 5485 5620 

Omsorgsboliger Næss H101-H211. Omsorgsleil 6210 6370 

Omsorgsboliger Næss - 1 stk. Avlastn.leil 1065 1090 

Omsorgsboliger Nessveet 10A-16B Omsorgsbol 6575 6740 

  

  

 

Omsorgsboliger Inderøyheimen - 2 stk. Omsorgsbol 6220 6380 

Omsorgsboliger Inderøyheimen A101-107 og A201-207 Omsorgsbol 5935 6080 

Omsorgsboliger Inderøyheimen C101-107 Omsorgsbol 5385 5520 

Rødstu Inderøyheimen - 1 stk. Avlastn. 2120 2180 

  

  

 

Årfallvegen 2 a-e – 6 stk. Rekkehus 8280 8370 

Årfallvegen 12 Enebolig 5175 7190 

Svingen Enebolig 4535 4650 

Venna A, B og C - 3 stk. Enebolig 5515 5660 

Kv.bakkan 34 A og B Leilighet 6335 6490 

Kv.bakkan 34 C og D Leilighet 4330 4430 

Vangen 2. et. Leilighet 6730 6900 

Vangen 1. et. nord Leilighet 4630 4740 

Vangen 1 et. sør Leilighet 4220 4330 

Svean Enebolig 7015 7190 

Bakkely Enebolig egen avtale egen avtale 

Bakketun Enebolig 5655 5710 

Trygdeboliger Mosvik Leilighet 6015 6160 

Omsorgsboliger Mosvik Leilighet 7235 7410 

 

Husleie forfaller til betaling den 20. i hver mnd. 
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UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG     

Gjeldende fra 01.01.2015        

KLASSEROM   2014 2015 

FAST LEIE 

 

  

Klasserom (en gang pr uke) pr. halvår 480 480 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal (en gang pr uke) pr. halvår 580 580 

  
 

  
SPORADISK LEIE    

Klasserom, hel dag pr. gang 140 140 

Klasserom, kveld pr. gang 100 100 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang 280 280 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang 150 150 

  
 

  
VED INNTEKSGIVENDE ARRANGEMENTER    

Klasserom, hel dag pr. gang 210 210 

Klasserom, kveld pr. gang 140 140 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang 390 390 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang 200 200 

  
 

  
VED OVERNATTING    

Klasserom pr. natt 160 160 

      
KOMBINASJONSBYGGET - MOSVIK    

Idrettshallen m/garderober pr. time  100 100 

Idrettshall hel dag  1000 1000 

Garderobe pr. gang  100 100 

    
Svømmehallen - enkeltbillett voksne  20 20 

enkeltbillett barn  10 10 

Kort (13 klipp) voksne - 30 % rabatt  182 182 

Kort (26 klipp) voksne – 40 % rabatt  312 312 

Kort (13klipp) barn – 30 % rabatt  91 91 

Kort (26 klipp) barn - 40 % rabatt  150 150 

Lag og foreninger pr. time  150 150 

 

Lag/foreninger med medlemmer/utøvere under 20 år leier gratis. 

 

RENHOLD VED LEIE AV KOMMUNALE BYGG 

Ekstra renhold blir belastet leietaker i tillegg til leien hvis ikke leietaker selv besørger renholdet. 

Er renholdet mangelfullt utført blir det utbedret av kommunen og regning for dette blir sendt i lag 

med regning for leien. 

 

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens § 3-11. 
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GEBYR TIL DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER IFM SØKNADER OM TILLATELSE TIL HANDEL 

MED FYRVERKERI KLASSE II, III OG IV OG GJENNOMFØRING AV TILSYN 

Gjeldende satser fra 01.01.2015 

    2014 2015 

1.  Behandling av søknader der all dokumentasjon legges frem i forbindelse med første 

søknad 

  

1100 

  

1100 

      

2. Behandling av søknader med mangelfull dokumentasjon. 1500 1500 

      

3.  Førstegangstilsyn.  800 800 

 Dette gebyret skal dekke kostn. med førstegangskontroll av salgslokalet for 

fyrverkerisalg, samt en gangs kontroll i forbindelse med ordinært utsalg.   

      

4. Behandling av egenmelding.  500 500 

 Der hvor det gis en flerårig tillatelse salg av fyrverkeri, må tillatelsesinnehaver 

gjennom egenmelding, årlig dokumentere 

at utsalgssted og ansvarlig personell er i samsvar med gitt tillatelse (gjeldende 

forskrift)   

      

5. Kontroller utover førstegangskontroll 500 500 

   Dette kan være kontroller pga. mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke 

er i samsvar med gjeldende forskrift. Dette omfatter også kontroller av utsalgssted 

der hvor tillatelsesinnehaver har sendt inn egenmelding til utstedelsesmyndiget. 

 

  

 

      

6. 

 

Tillatelser til omsetning av fyrverkeri vil ikke bli utstedt før behandling av søknader, 

egenmeldinger og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndiget. 

  

  

 

      

7. Disse gebyr er unntatt fra mva iht. merverdiavgiftslovens § 3-9     

      

8.  Disse gebyr er fastsatt med hjemmel i § 28 i lov om Brann- og eksplosjonsvernloven 

av 14. Juni 2002 og § 9-2 i Forskrift av 26. Juni 2002 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff.   
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KOPIERING, BEHANDLING- OG PURREGEBYR MV    

Gjeldende satser fra 01.01.2015 

KOPIERING     

    2014 2015 

Pr. side hvite ark A-4 kr 4 4 

Pr. side fargede ark A-4 kr 4 4 

Pr. side hvite ark A-3 kr 5 5 

Pr. side fargede ark A-3 kr 5 5 

Pr. fargeside A-4 kr 6 6 

Pr. fargeside A-3 kr 12 12 

Attesterte kopier flere enn 10 stk. kr 50 50 

Bruk av fax, pr. eksp. kr 5 5 

Priser er inkl. mva.   

 

BEHANDLINGS- OG PURREGEBYR            

    2014 2015 

Rettsgebyr=R er for tiden kr 860,- (jf. Lov om rettsgebyr)    

Inkassosats=I er for tiden kr 630,- (fra 010113)   

 
  

Behandlingsgebyr ambulerende skjenkebevilling og skjenking 

ved en bestemt anledning, jfr. forskrift nr. 538 av 08.06.05, § 6-2  kr 280* 290* 

Gebyr kunnskapsprøve alkoholloven, jf. forskrift nr. 538 av 

08.06.05, § 5-6 kr 300 300 

Gebyr prøve serveringsbevilling, jf. forskr. nr. 46 av 18.01.00, § 7 kr 400 400 

Det er ikke mva på disse gebyr     

* Dette er makssats i forskrift og avviker fra vedtatt 

alkoholpolitisk handlingsplan  
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Vedlegg 6 Tilskudd og overføringer kultur – spesifisert 
Budsjett 2015 - spesifikasjon tilskudd og overføringer, kultur, kirke og livssyn. Budsjettert under 410 Kultur og informasjon 

Funksjon   

Fordeling 
tilskudd 
2012 

Fordeling 
tilskudd 
2013 

Fordeling 
tilskudd 
2014 

Fordeling  
tilskudd 
2015  Kommentar  

2310 Tilskudd E@ 270 000 300 000 300 000 300 000  Samme tilskudd som i 2014  

2310 Tilskudd Barn og ungdom 56 000 56 000 56 000 56 000   

  Sum funksjon  326 000 356 000 356 000 356 000   

2330 Aktivisering av eldre og funksjonshemm 396 000 396 000 400 000 398 000   

  Sum funksjon  396 000 396 000 400 000 398 000   

3750 Tilskudd Museums-  og historielag 27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Mosviktun   27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Bygdebok 40 000 0 1 000 000 1 000 000  Rebudsjettering Investering 2012  

3750 Jekta Pauline 30 000 70 000 70 000 70 000   

  Sum funksjon  97 000 124 000 1 124 000 1 124 000   

3770 Tilskudd musikkkorg 40 000 35 000 35 000 35 000   

3770 Tilskudd Soddjazz 50 000 50 000 50 000 0  Forutsettes støttet gjennom MINT  

3770 Tilskudd SNK (Nils Aas Kunstverksted) 215 000 235 000 235 000 261 000  Tilskudd til prosjekt kr 26.000  

  Sum funksjon  305 000 320 000 320 000 296 000   

3800 Tilskudd idrett 138 000 138 000 138 000 138 000   

  Sum funksjon  138 000 138 000 138 000 138 000   

3850 Aktivitetstilskudd Barn og Unge 110 000 110 000 110 000 110 000   

3850 Aktivitetstilskudd 68 000 68 000 68 000 68 000   

3850 Tilskudd samfunnshus 22 000 22 000 22 000 22 000   

3850 Tilskudd andre org 20 000 20 000 20 000 20 000   

3850 Tilsk Inderøysommer/MNK - kurs mv 100 000 100 000 100 000 70 000  Red med kr 30.000 fra 2014  

3850 Tilskudd Inderøy kulturhus 490 000 500 000 515 000 500 000  Red kr 15.000 fra 2014  
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Funksjon   

Fordeling 
tilskudd 
2012 

Fordeling 
tilskudd 
2013 

Fordeling 
tilskudd 
2014 

Fordeling  
tilskudd 
2015  Kommentar  

3850 Tilskudd Sandvollan samfunnshus   0 25 000 25 000   

3850 Tilskudd større arrangement   900 000 660 000 465 000  Red med 145.ooo fra 2014  

3850 Tilskudd Røra samfunnshus 240 000 250 000 250 000 150 000  Red med kr 75000,-  

3850 Tilskudd anlegg/kulturbygg  100 000 80 000 80 000 80 000   

  Sum funksjon  1 150 000 2 050 000 1 850 000 1 510 000   

  Sum kulturtilskudd budsjettert 410 2 412 000 3 384 000 4 188 000 3 822 000   

3900 Den norske kirke  4 495 000 4 745 000 4 764 000 4 764 000  Uendret nominelt  

3900 Tilskudd orgelkonsulent 25 000 25 000 25 000 0   

3920 Andre religiøse formål 120 000 120 000 120 000 120 000   

  Sum tilskudd kirke og religiøse formål 4 640 000 4 890 000 4 909 000 4 884 000   
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Vedlegg 7 Tilskudd større arrangement 2015 

  Større arrangement 2015           

  Forslag  til tildeling            

  Søknader 2015 
Søknads-

sum 
Tildelt  
2014 

Forslag  
2015 Kommentar 

1 Vinterfest Frivillig Inderøy flere 65 000 30 000 30 000   

2 NAK Sommerutst 100 000 60 000 0 Avslag. Kommunen gir årlig driftsstøtte via SNK 

3 Kor 2000 Korprosjekt 30 000 0 0 Gis støtte kr 10.000 av ordinære  kulturmidler 

4 Soddjazz   70 000 75 000 0 
Forutsettes gitt adm.støtte inntil kr 75.000 gjennom avtale med 
MINT. 

5 Lurlåt m/fl Konserter 40 000 0 0 Ordinære tilskuddsmidler kr 10.000 

6 Vivace Korarr 36 000 0 0 
Konsertserie i kirkene i kommunen. Ordinære kulturmidler kr 
10.000 

7 Mosvik Teaterlag Kvennavikfestival 50 000 40 000 40 000 Arrangement og infrastruktur 

9 Kunst i festival   80 000   20 000 Kunstprosjekt med Liv Brissach 

10 Inderøyfest   450 000 450 000 
310 
000   

11 Dans i NT Kortreist Dansefestival 80 000 50 000 50 000   

12 Kjerknesvågen Båttreff 20 000 0 0 Avslag. 

13 Laat Jubileumsmarkering 20 000 0 0 Ordinære tilskuddsmidler kr 10.000 

14 MNK/Kunstf Stipendutstilling 35 000   0 Ny søknad i år. Ikke midler 

15 Ind storb Prosjekt 15 000   15 000   

16 Ind Rockefestival Rockefestival 100 000   0   

      
1 191 

000 790 000 
465 
000 Av dette kr 515.000 budsjett større arrangement. 

              

  Fortidsminnesmerkesforening 
Sakshaug gamle og Hustad 
krk 50 000 20 000 20 000 Egen forening i Inderøy som har ansvar for de to kirkene 

  Nils Aas Kunstverksted Prosjekt: Registrering 100 000 0 26 000 Registrering av papirarbeider av Nils Aas. Egen søknad i 2014 
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Vedlegg 8 Utvikling Inderøy bibliotek  

         Inderøy bibliotek er kombinasjonsbibliotek, dvs. folkebibliotek for Inderøy kommune og skolebibliotek for Inderøy videregående skole,  

Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole. 

Diverse nøkkeltall   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Besøk/utlån: 

                Totalt besøk 

  

26500 83700 69500 62600 56500 69500 72400 70400 72066 65487 67800 67000 

  Besøk pr. innbygger 

    

10,6 9,7 12 12,3 11,9 12,2 10 10,1 

   Totalt utlån (inkl. lærebøker fom 2007) 20062 33718 35070 32353 33855 35675 38618 39764 43436 38973 49003 45000 

  Utlån pr. innbygger (ekskl. lærebøker) 3,4 5,7 5,9 5,5 5,5 5,6 6,1 6,1 6,7 5,7 10,1 

   Fjernlån 

  

340 600 530 429 507 577 835 792 1170 1221 1364 1500 

  

                 Stillingsressurs: 

               Folkebiblioteket 

 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 *) 2,0 

  Inderøy videregående skoler 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9**) 0,9**) 0,9**) 0,9**) 0,9**) 0,9**) 0,9**) 0,9 

  Inderøy ungdomsskole 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Sakshaug skole 

           

0 

   SUM stillingsressurs 

 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,5 3,4 

  

                 Åpningstider: 

               timer pr/uke 

  

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 42***) 42 

  

                 *) Ved omgjøring av Mosvik filial til rent skolebibliotek, ble 20 % stilling omdisponert fra Mosvik filial til lørdagsåpent hovedbibliotek. 

  **) Inderøy videregående skole har i forbindelse med lærebokordninga plassert en ekstra 40 % stilling i biblioteket. Denne går over skolens eget budsjett. 

***) Startet lørdagsåpent bibliotek 01.01.13. 

            

                 Tall for 2014 er prognose. 

                Kilde:  

                Årlig statistikk avlevert Nasjonalbiblioteket (KOSTRA). Utlåns- og fjernlånstall er basert på datasystemet MM3, besøkstall via egen montert teller. 
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Vedlegg 9 Utvikling i antall elever i kulturskolen 

 
         Gruppe elever/år 2004 2005 2006 2007 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2013/2014 

 
       

 
 Elever under 

grunnskolealder 
27 24 19 23 33 37 21 22 31 

Elever i grunnskolealder 307 257 254 295 262 278 272 209 198 

Elever over grunnskolealder 18 26 37 46 31 30 34 37 28 

Sum elever 352 307 310 364 326 345 327 268 257 

venteliste til elevplass 

 

64 70 69 40 91 94 52 

Sum årstimer 
  

2876 2984 3435 3337 3096 2770 2780 

elevtall, ikke elevplasser 

        
 

         Kilde: wis/gsi 

         pr. 01.10 hvert år 

         



Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018           181 

Vedlegg 10 Kostra nøkkeltall 2013 

Kostra - finansielle nøkkeltall, 2013 

1756 Inderøy 

 

0532 

Jevnaker 

 

1657 Skaun 

 

Kostra-

gruppe 07 

 

Gj.snitt 

Nord-

Trøndelag 

 

Gj.snitt 

Landet 

uten Oslo 

 

Gj.snitt 

Levanger, 

Verdal, 

Steinkjer, 

Inderøy 

Finansielle nøkkeltall 

       Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 6 0 3 2 3 2 2 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4 2 6 2 1 2 0 

Frie inntekter i kroner per innbygger 53 679 45 296 44 974 44 814 50 261 47 417 46 259 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 208 221 195 200 213 202 210 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 11 8 22 16 7 15 6 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 54 505 44 707 32 797 45 752 59 107 46 985 53 857 

Prioritering 

       Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 131 035 112 570 101 631 114 143 121 916 118 852 123 662 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 106 722 102 313 88 194 92 335 104 960 98 916 102 154 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 090 2 133 2 094 1 932 2 302 2 160 1 834 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 13 910 13 357 10 652 12 854 15 231 15 561 .. 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1 518 2 057 1 552 2 526 2 359 2 975 2 722 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 9 900 8 946 4 542 6 934 8 212 7 194 8 689 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 4 633 4 385 3 992 3 795 4 766 4 036 3 405 

Dekningsgrad 

       Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91 86 86 90 94 91 96 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 11 7 10 8 11 8 10 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9 9 8 9 10 10 9 

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11 10 7 8 9 9 8 
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Kostra - finansielle nøkkeltall, 2013 

1756 Inderøy 

 

0532 

Jevnaker 

 

1657 Skaun 

 

Kostra-

gruppe 07 

 

Gj.snitt 

Nord-

Trøndelag 

 

Gj.snitt 

Landet 

uten Oslo 

 

Gj.snitt 

Levanger, 

Verdal, 

Steinkjer, 

Inderøy 

Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år .. .. .. .. .. .. .. 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 100 100 95 96 94 .. 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12 11 13 12 12 14 .. 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3 3 2 : : 4 : 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4 9 4 5 6 5 : 

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 10 32 55 46 87 60 25 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 24 17 18 17 27 21 26 

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 1 0 0 .. 1 1 2 

Produktivitet/enhetskostnader 

       Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 158 238 156 161 139 196 153 913 157 705 162 216 163 661 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 

223), per elev 107 294 101 705 88 913 93 540 107 482 100 288 107 450 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 16 17 15 16 13 14 15 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 168 331 138 109 210 629 208 260 204 448 222 601 .. 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 950 967 1 034 018 1 034 500 958 646 928 598 967 230 .. 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 3 040 4 050 2 733 2 655 3 248 3 210 2 152 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 4 278 4 275 4 580 3 988 3 897 3 563 3 537 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)  3 188 2 330 2 450 2 401 3 281 2 593 2 771 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 100 150 280 .. .. .. .. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, opprettelse av grunneiendom(kalenderdager) 24 49 68 .. .. .. .. 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 69 240 100 309 138 489 102 078 90 127 120 936 100 159 

Lovanvendelse 

       Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. 100 .. .. 99 96 96 97 

Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget 80 .. .. 71 92 83 100 
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