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Forord 
 
Rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag for Inderøy kommune 2019 - 2022, legges med dette 
fram for politisk behandling. 

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

 Gjennomgang av kommuneproposisjon for 2019 våren 2018 i form av et strateginotat som var 
gjenstand for politisk behandling 

 Gjennomføring av et budsjettseminar mellom rådmannen, rådmannens stab og et utvidet 
formannskap 

 Drøftinger i rådmannens ledergruppe 

 Enhetsvise budsjettmøter hvor man har kartlagt diverse behov og innsparingsmuligheter 

 Diverse salderingsmøter på rådmannsnivå  

Budsjett 2019 er å anse som første år i økonomiplanperioden 2019-2022. Kommunestyret fatter 
endelige vedtak for den økonomiske disponering for budsjettåret. For årene 2019 til 2022 besluttes 
rammer og føringer for videre planlegging. 

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

Budsjettforslaget for 2019 er relatert til opprinnelig budsjett 2018, og endringsoversikter tar 
utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett for 2019. Konsekvensjustert budsjettramme er den 
budsjettrammen som må til i 2019 for at virksomhetsområdet skal opprettholde sin tjenesteproduksjon 
på samme nivå. Det er ikke foretatt prisjustering. I dette ligger et generelt innsparingskrav til alle 
enheter. 

Tallene for økonomiplanperioden er i faste 2019-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 2019.  Hvis virksomhetsområdet har et kostnadsnivå (forbruk) som ligger over 
budsjettert nivå, vil det være behov for innsparingstiltak som har samme omfang. I enkelte tilfeller har 
rådmannen likevel valgt å foreslå en reell rammeøkning. Det henvises til de enhetsvise 
budsjettkommentarer for mer utfyllende informasjon om dette. 

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

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022, har man forsøkt å ta hensyn 
til statlige føringer og pålegg og nødvendige lokale prioriteringer. Det sier seg selv at dette er en 
vanskelig balansegang, siden ressurstilgangen er begrenset. I budsjett- og økonomiplandokumentet har 
man beskrevet og begrunnet de prioriteringene som er gjort. Det henvises til de innledende kapitlene 
for de overordnete betraktninger når det gjelder det utfordringsbildet kommunen befinner seg i, samt 
beskrivelse av hver sektor for en mer detaljert forklaring av de ulike enhetsvise tiltakene som er 
foreslått. 
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Budsjettvedtak 
 

 Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2019 med økonomiplan og handlingsplaner 2019- 2022, 

vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon i 

budsjettdokumentet av 31.10.18: 

o Politisk virksomhet 

o Fellesadministrasjon, plan og landbruk 

o Oppvekst. Skoler og barnehager 

o Helse og omsorg 

o NAV 

o Kultur og fritid 

o Eiendom og kommunalteknikk 

o Vann og avløp 

o Næring 

 Formannskapet og hovedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, 

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

spesifisert i vedtakets pkt. 1. 

 Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i tekniske 

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

betydning. Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør. 

 På bakgrunn av pågående omstillingsprosesser innen helse og omsorg, får rådmannen fullmakt 

til å ta nødvendige budsjettjusteringer av opprinnelig på funksjonsnivå innen sektoren. Videre 

fullmakt til å justere budsjettrammen mellom Innvandrertjenesten og NAV knyttet til 

supplerende økonomisk sosialhjelp. 

 Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2019 

slik det fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser». 

 Av disposisjonsfond disponeres følgende: 

o 5 mill. kroner til bredbånd 2019, samt 2 millioner for 2020 

 Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. 

 Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2019 med økonomiplan og handlingsplaner 2019 

-2022, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i 

budsjettdokumentet: 

o Fellesadministrasjon, plan og landbruk 

o Oppvekst. Skoler og barnehager 

o Helse og omsorg 

o Kultur og fritid 

o Eiendom og kommunalteknikk 

o Vann og avløp 

o Næring 
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 Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt innenfor 

vedtatt budsjettramme på sektorområder, når de er i samsvar med kommunestyrets mål for 

prosjektet. 

 Det tas opp nødvendige lån til investeringer med inntil kr. 60,58 mill. kroner. 

 Ramme for startlån for 2019, settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende 

låneopptak. 

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

sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 

2016. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. 

 Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det for budsjettåret 2019 lignes 

eiendomsskatt i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven § 3.  

o Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter. Det 

benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. 

o Den generelle eiendomsskattesatsen for 2019 for de skattepliktige eiendommer settes 

til 3,5 – tre og en halv promille. 

o Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den 

skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2019 settes til 2 – to 

promille. 

o Det er for 2019 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. 

Eiendomsskatteloven § 25, men skatteyter som ønsker det kan få betale hele 

skattebeløpet i 1.termin. 

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

 Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 

kommune, et fylke eller staten. 

 Eiendommer tilhørende Innherred Renovasjon IKS 

 Mosvik vannverk 

 Kulturbygg 

 Idrettsanlegg 

 Kirkestuer 

 Bedehus 

 Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger 

 Samfunnshus/grendehus 

 Fylkeskommunale skoler 

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

 fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. 

 Bygninger tilhørende museum og historielag  
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 Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har 

økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en 

forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 

 Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti for lån i 

henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV § 21 innenfor en samlet ramme på kr. 30 000. 

Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 
 
Beløp i 1000 
  Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Frie disponible inntekter       

Skatt på inntekt og formue  -152 816 -149 134 -158 296 -158 296 -158 296 -158 296 
Ordinært rammetilskudd -238 073 -247 044 -254 405 -257 494 -257 093 -257 112 
Skatt på eiendom -3 364 -16 109 -15 545 -16 103 -20 458 -24 811 
Andre direkte eller indirekte skatter -1 101 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 
Andre generelle statstilskudd -2 433 -2 392 -1 958 -1 920 -1 882 -1 843 
Sum frie disponible inntekter -397 788 -415 729 -431 254 -434 863 -438 779 -443 112 

       
Finansinntekter/-utgifter       

Renteinntekter og utbytte -3 423 -3 182 -3 182 -3 182 -3 182 -3 182 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 14 361 14 782 18 566 20 506 23 834 24 834 
Avdrag på lån 31 959 30 200 34 511 35 030 36 624 39 624 
Finansinntekter/-utgifter 42 897 41 800 49 895 52 354 57 276 61 276 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       

Til ubundne avsetninger 7 418 5 509 8 317 3 727 7 128 4 831 
Til bundne avsetninger 60 0 0 0 0 0 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-7 418 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -11 774 -4 970 -4 985 -2 015 0 0 
Bruk av bundne avsetninger 348 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger -11 366 539 3 332 1 712 7 128 4 831 

       
Overført til investering       

Overført til investering 0 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift -366 257 -373 390 -378 027 -380 798 -374 375 -377 005 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 358 601 373 390 378 027 380 798 374 375 377 005 
Merforbruk/mindreforbruk -7 656 0 0 0 0 0 

 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Politikk  3 826 3 787 3 987 3 787 3 987 3 787 
Administrasjon 26 066 31 206 30 803 31 318 31 818 31 648 
Oppvekst 130 182 128 647 130 828 130 544 130 409 130 409 
NAV 10 017 9 740 9 740 9 740 9 740 9 740 
Kultur og fritid 16 443 15 954 16 075 16 125 16 175 16 175 
Eiendom og Kommunalteknikk  35 098 33 545 35 574 36 101 36 101 36 101 
Vann og avløp 164 0 60 60 60 60 
Næring 5 120 4 830 6 907 3 922 1 407 1 407 
Helse og omsorg 136 044 134 765 136 550 139 434 132 241 133 541 
Fellesområder  -4 359 10 916 7 505 9 767 12 437 14 037 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 358 601 373 390 378 027 380 798 374 375 377 005 
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Budsjettskjema 2A – Investering 
 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan   
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 -2022 
Finansieringsbehov        

Investeringer i anleggsmidler 40 106 36 945 60 118 147 699 228 551 18 560 454 928 
Utlån og forskutteringer 844 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 
Kjøp av aksjer og andeler 1 574 1 690 1 804 1 804 1 804 1 804 7 216 
Avdrag på lån 1 050 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger 4 824 0 0 0 0 0 0 
Årets finansieringsbehov 48 397 42 635 65 922 153 503 234 355 24 364 478 144 

        
Ekstern finansiering        

Bruk av lånemidler -24 894 -30 995 -27 386 -60 580 -123 049 -20 798 -231 813 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 384 0 0 0 0 0 0 
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -4 805 -7 450 -11 484 -28 840 -43 858 -1 762 -85 944 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -10 725 -2 500 -25 248 -62 279 -65 644 0 -153 171 
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0 
Sum ekstern finansiering -46 808 -40 945 -64 118 -151 699 -232 551 -22 560 -470 928 

        
Intern finansiering        

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger -1 589 -1 690 -1 804 -1 804 -1 804 -1 804 -7 216 
Sum intern finansiering -1 589 -1 690 -1 804 -1 804 -1 804 -1 804 -7 216 

        

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Budsjettskjema 2B – per område 
 
Beløp i 1000 
Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  Sum 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022 

Administrasjon 2 638 3 725 4 550 2 950 2 950 2 950 13 400 
Oppvekst 1 015 3 640 3 916 2 485 760 560 7 721 
Helse, omsorg og sosial 943 240 200 100 0 0 300 
Helse og omsorg 843 1 100 36 189 126 464 210 478 0 373 131 
Kultur og fritid 4 200 350 450 350 350 350 1 500 
Eiendom og Kommunalteknikk  13 526 6 940 7 276 5 400 5 000 5 700 23 376 
Vann og avløp 13 497 10 050 7 537 9 950 9 013 9 000 35 500 
Næring 3 444 10 900 0 0 0 0 0 

Sum investeringer 40 106 36 945 60 118 147 699 228 551 18 560 454 928 
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Plangrunnlaget  
 
Kommunene er pålagt, gjennom Plan- og bygningslovens kapittel 11, å utarbeide en kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Planen skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. 

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

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

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

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

I følge Plan- og bygningsloven, § 10-1, skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi som et ledd i kommunens 
langsiktige samfunnsplanlegging. Den kommunale planstrategien for inneværende valgperiode, ble 
vedtatt den 29.04.2016 i sak 20/16, og senere justert i september 2017 (forelagt som en orientering 
ovenfor de politiske styringsorganer). 

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

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

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, vil enhetenes virksomhetsplaner for driftsåret 2019 
bli synliggjort. Det skal være en direkte sammenheng mellom enhetenes målsettinger og kommunens 
overordnede planverk. Gjennom implementering av de ulike virksomhetsplanene i 
budsjettdokumentene, ønsker man å tydeliggjøre denne sammenhengen. 

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

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

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

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

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

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

 Inderøy skal ha god kvalitet på tjenester til innbyggere. 

Delmålene for perioden 2017 - 2030 er formulert som følger: 

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7400 innen 2030 

 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud 

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

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

 Fremme god næringsutvikling 

 Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte 

 Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen 

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

 Ha en sterk politisk styring i kommunen 
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Status og rammebetingelser 

Føringer og pålegg fra staten 

Innledning 

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

Det økonomiske opplegget for 2019 

I statsbudsjettet for 2019 legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 mrd. 
kroner sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB)2018. For inneværende år er 
imidlertid skatteinntektene oppjustert med 2,4 mrd. kroner. Oppjusteringen har sammenheng med 
ekstraordinært store uttak av utbytter som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Sammenlignet 
med anslag på regnskap 2018, blir realveksten i frie inntekter i 2019 på 0,2 mrd. kroner. 
Merskatteveksten i 2018 må dermed ses på som en forskuttering av veksten i frie inntekter som 
kommuneproposisjonen la opp til for 2019. Merskatteveksten i 2018 er samtidig en engangsinntekt som 
ikke vil kunne finansiere varige økninger i driftsutgiftene. 

Veksten i frie inntekter som det legges opp til i statsbudsjettet, ligger helt nederst i det angitte 
intervallet for inntektsvekst i kommuneproposisjonen 2019 (2,6 – 3,2 mrd. kroner). Merskatteveksten 
gir isolert sett økt økonomisk handlingsrom inneværende år. 

Den kommunale lønns- og prisveksten i 2018, er oppjustert med 0,4 prosentenheter fra 2,6 til 3,0 pst, 
hvilket tilsvarer 1,9 mrd. kroner. For 2019 er lønns- og prisveksten anslått til 2,8 pst. 

Veksten i frie inntekter i 2019, målt fra inntektsnivået i 2018 uten merskattevekst, anslås til 0,7 pst. Den 
faktiske realveksten i frie inntekter fra 2018 til 2019, er anslått til 0,0 prosent.  

I tabellen nedenfor vises veksten i frie inntekter i 2019 målt fra inntektsnivået i 2018 uten 
merskattevekst. 

  
Komprp 2019  

mrd kr. 
Statsbudsjett 2019 

mrd kr 

Vekst i frie inntekter 2,6-3,2 2,6 

Demografi 1,5 1,0 

Pensjon 0,65 0,65 

Handlingsrom før særskilte satsninger 0,45-1,05 0,95 

Satsninger innenfor veksten 0,2 0,5 

Herav:     

Opptrappingsplan rus 0,2 0,2 

Tidlig innsats skole   0,2 

Opptrappingsplan habilitering/rehabilitering   0,1 
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I beregningen av økt handlingsrom, tas det ikke hensyn til økningen av innslagspunktet i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med kr. 50 000 utover lønnsveksten. KS har 
anslått at dette vil gi økte kostnader for kommunene på i størrelsesorden 0,3 mrd. kroner, og da 
allerede fra regnskap 2018. I 2018 vil merskatteveksten kunne finansiere de økte utgiftene, men dette 
vil ikke være tilfellet i de påfølgende årene hvor merutgiften må dekkes innenfor rammen av de frie 
inntektene. 

Økte renter vil også føre til at handlingsrommet svekkes. Hvis Norges Bank setter opp rentene i tråd 
med rentebanen, vil det kunne øke rentekostnadene i sektoren med i underkant av 700 millioner kroner 
i 2019.  

I statsbudsjettet påpeker regjeringen at det innen kommunesektoren fortsatt er rom for mer effektiv 
ressursbruk. Det gjøres dermed oppmerksom på at kommunesektoren kan øke sitt økonomiske 
handlingsrom gjennom fortløpende effektivisering av sitt tjenestetilbud. 

Satsningsområde pr. tjeneste 

Ressurskrevende tjenester 

Med virkning fra regnskapsåret 2018, foreslås det at kommunene får kompensert 80 prosent av egne 
netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere ut over et innslagspunkt på 1, 32 mill. 
kroner. Regjeringen øker dermed innslagspunktet med kr. 50.000 utover lønnsvekst, hvilket vil påføre 
kommunene merutgifter til ressurskrevende tjenester på om lag 300 mill. kroner. Den samlede 
innstrammingen i ordningen de siste fire årene, blir dermed over 1 mrd. kroner. 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger deles i to. Etter Stortingsvedtaket 
tidligere i vår om likebehandling i investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger, blir 
ordningen delt i to. Den ene halvparten stiller krav om netto tilvekst, mens den andre er forbeholdt 
rehabilitering av bygg. Rammen gir rom for 750 plasser i hver ordning, til sammen 1500 plasser. I 
revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 2018, ble tilsagnsrammen økt med henholdsvis 1300 plasser og 
700 plasser sammenliknet med tilsagnsrammene i vedtatt statsbudsjett. 

Betalingsplikt for rus og psykisk helse 

Det legges opp til å innføre kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern 
og rusbehandling fra 1.1.2019. Ordningen skal tilsvare den som er innført for somatikken, det vil si en 
døgnpris på kr. 4 880 og betalingsplikt fra første dag. Det er ikke foreslått karensdager, uansett hvor 
omfattende behov for kommunale tjenester brukeren har. Kommunene får en samlet kompensasjon på 
185 mill. kroner når betalingsordningen innføres, mens helseforetakene får trukket tilsvarende beløp fra 
sin ramme.  

Det er mye usikkerhet knyttet til innføring av betalingsplikt. Kommunene har ikke tilgang på data om 
hvem de utskrivningsklare pasientene er, og vet heller ikke hvor mange pasienter det er snakk om. Det 
er dermed ikke mulig å forutse hvor godt fordelingen av kompensasjonen samsvarer med kommunenes 
behov. En annen usikkerhet er knyttet til at forskriften endres slik at oppholdskommunen gis 
betalingsplikt, ikke bosteds eller folkeregistrert kommune, som i dag. 

Legetjenesten 

Stortinget har vedtatt at alle leger i kommunehelsetjenesten skal være spesialister i allmennmedisin, 
samtidig som selve spesialistutdanningen blir lagt om. Kommunene vil få et betydelig større ansvar for å 
planlegge og tilrettelegge for spesialistutdanningen i allmennmedisin. Behovet for nye spesialister i 
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allmennmedisin, blir av Helse- og omsorgsdepartementet oppgitt til å være 200 pr. år. Det foreslås totalt 
46 mill. kroner i 2019 til dekning av kommunenes utgifter i forbindelse med ikrafttredelse av revidert 
forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. De foreslåtte midlene vil 
på langt nær være tilstrekkelig for å utdanne nye allmennleger til å dekke fremtidig behov. 

Utdanning 

Høsten 2018 ble pedagognormen i barnehagene innskjerpet, samtidig som det ble innført en generell 
bemanningsnorm. Barnehageeier har tid fram til 1.8.2019 for å innfri bemanningsnormen som gjelder 
både for private og kommunale barnehager. Pedagognormen skjerpes fra maksimum 18 barn per 
pedagogisk leder til 14 barn. Det må ansettes en ny pedagogisk leder om barnetallet økes fra 14 til 15 
barn. Bemanningsnormen innføres med maksimalt 6 barn per ansatt. Normen kan oppfylles prosentvis.  

KS beregner innføringen av normen i 2019 til å koste over 400 mill. kroner mer enn det som er bevilget i 
statsbudsjettet. Om private og kommunale barnehager skal gjøres i stand til å innfri normene samtidig, 
må bevilgningen økes.  

 

Stortinget vedtok i 2018 innføring av norm for lærertetthet, og av innstillingen fra Utdannings- og 
forskningskomiteen framgår det at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen. Dette 
stadfestes i Finanskomiteens innstilling til RNB 2018: «det eksisterende øremerkede tilskuddet til økt 
lærertetthet på 1.–4. trinn videreføres som i 2018 og inngår i kompensasjonen til kommunesektoren og 
at ingen kommuner skal tape på innføring av normen i 2018».  

Stortingets vedtak innebærer at det fra høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse og 1 
lærer per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 skjerpes kravene slik at det skal være 1 lærer per 15 
elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse.  

I statsbudsjettet er det et felles øremerket tilskudd til økt lærertetthet og finansiering av lærernorm. 
Dette tilskuddet økes ikke fra 2018 til 2019, selv om normkravet skjerpes fra 1.8 2019. Konsekvensen av 
dette er at andelen av det øremerkede tilskuddet som må disponeres for å bringe kommuner opp til 
minimumsnivået i normen, øker fra om lag 200 mill. kroner i 2018 til om lag 400 mill. kroner i 2019. 
Andelen av det øremerkede tilskuddet til generell styrking av lærertetthet, og som fordeles mellom 
kommunene etter grunnskolenøkkelen, blir som følge av dette redusert fra om lag 1,2 mrd. kroner i 
2018 til 1,0 mrd. kroner i 2019.  

Det er ingen nye friske midler i statsbudsjettet til økt satsing på tidlig innsats for de yngste barna. De 
«styrkingene» som ligger i forslaget til statsbudsjett på barnehageområdet, finansieres av foreldrene 
gjennom økt makspris. Dette gjelder for tiltakene gratis kjernetid for 2-åringer og flere studieplasser på 
tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). 
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Eiendomsskatt 

Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer, foreslås redusert fra syv til fem promille 
med virkning fra 2020. Regjeringen begrunner forslaget med at dette vil bidra til å senke skattetrykket i 
kommuner med høy eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer, samtidig som endringen vil 
forhindre at kommuner med lavere sats setter denne opp til dagens maksimum. 

Eiendomsskattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger  

For bolig- og fritidseiendommer foreslås det en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent, og 
eiendomsskattegrunnlaget kan dermed maksimalt utgjøre 70 prosent av markedsverdien. Videre 
foreslås det at det skal være obligatorisk å benytte skatteetatens formuesgrunnlag som markedsverdi 
for boliger og fritidsboliger fra og med 2020. For kommuner som har gjennomført alminnelig taksering i 
2013 eller senere, foreslås det en overgangsregel som gir kommunene mulighet til å fortsette å bruke 
egne takster til og med 2023. 

Kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner  

Endringene i eiendomsskatteloven som ble vedtatt i 2017, innebærer at produksjonsutstyr og 
installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innfases gradvis med 1/7 reduksjon i 
eiendomsskatten årlig fra og med 2019 til det er fullt ut implementert i 2025. Stortinget har vedtatt at 
kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for bortfall av inntekter, begrenset oppad til 500 mill. 
kroner.  

I statsbudsjettet for 2019 er det avsatt 71 mill. kroner til kompensasjonsordningen. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vil kartlegge de kommunevise utslagene av lovendringen etter at 
eiendomsskatten for 2019 er skrevet ut, og kompensasjonsmidlene vil bli fordelt i løpet av 2019. 
Nærmere omtale om saken vil først komme i revidert nasjonalbudsjett i 2019. 

Bredbånd 

Det er en forventning (gjennom blant annet Digital Agenda, Riksrevisjonens rapport om digitalisering i 
kommunesektoren, IT i praksis) om at kommunesektoren i større grad utvikler digitale tjenester til 
innbyggere og næringsliv og tar i bruk teknologi i tjenesteytingen, for eksempel velferdsteknologi. For at 
digitaliseringen og teknologibruken skal være hensiktsmessig, må det etableres digital infrastruktur som 
gjør det mulig for alle innbyggere å ta tjenester og teknologi i bruk.  

Regjeringens mål er tilbud om 100 Mbit/s nedlasting til 90 pst. av husstandene i 2020 basert på 
kommersiell utbygging, og på sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd. I 
dag har 82 pst. i Inderøy tilbud om slik nedlastingshastighet.  

For å øke kapasiteten og gi bedre dekning i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag 
for investeringer, er det foreslått å bevilge 100 mill. kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd. 
Inneværende år er tilskuddet på 149 mill. kroner. Nasjonalt breibandråd (bestående av 
fylkeskommuner) gir uttrykk for at behovet er på minst 400 mill. kroner årlig for å kunne nå regjeringens 
egne ambisjoner. 

Rådmannens oppfølging av føringer i Statsbudsjett 2019 

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

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

Utfordringer og strategi for kommunen 

Kommunens hovedmål, strategier, satsninger og utfordringsbildet 

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

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

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

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7 400 innen 2030 

Økonomien bør likevel planlegges for en befolkningsstørrelse som i dag, dvs. ikke planlegge for nivåer på 
driften som ikke er bærekraftig. I dette ligger at man også bør være forberedt på en 
befolkningsnedgang. Dette vil si at en planlegger økonomien slik at man bør kunne håndtere både 
befolkningsvekst og befolkningsnedgang uten uventede utslag i tjenestetilbudet. I planleggingen av den 
fremtidige tjenesteutviklingen (både faglig og strukturelt), bør man ta høyde for disse svingningene i 
folketallet. Dette gir en omstillingsutfordring, som også kommer klart til uttrykk i rådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. 

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

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

Budsjett- og økonomiplanforslaget for drift er stramt. Etter en periode med betydelige investeringer for 
fremtiden, er det nødvendig å redusere driftsrammene. Derfor har rådmannen fokus på strukturelle 
endringer (innen helse og omsorg og oppvekst). I denne sammenhengen ble det også innført 
eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra og med 2018.  

Utvikling av organisasjon og viktige fokusområder 

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

Kvalitet krever forbedringsevne og forbedringsvilje. En organisasjon av Inderøy kommunes størrelse, kan 
ikke ha store utviklingsavdelinger. Faktisk utvikling er ikke først og fremst avhengig av et stort 
utviklingsbyråkrati, men mer av evnen til å identifisere god praksis og omsette dette i egen organisasjon. 
Det er, blant annet, med bakgrunn i dette at det i 2015 ble utarbeidet en økonomi- og 
kvalitetsutredning. Det er lagt ned mye arbeid i å synliggjøre omstillingsmuligheter og tilhørende 
kvalitetsforbedringer. Videre er det i 2017 foretatt en utredning av framtidens helse- og 
omsorgstjeneste i Inderøy kommune. Utredningen konkluderer blant annet med at framtidens helse- og 
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omsorgstjeneste bør få en sterk dreining fra institusjonsopphold til mer hjemmebasert omsorg. Også 
denne utredningen har vært et viktig grunnlag for en større omstillingsprosess som ble satt i gang i 2018 
og som skal videreføres i 2019. 

I 2018 er det også gjennomført en større utredning av framtidig struktur og organisering av 
oppvekstsektoren. I skrivende stund er det ikke fattet vedtak i denne saken, men rådmannen tar 
utgangspunkt i at man i løpet av 2019, starter opp med en større omstillingsprosess knyttet til vedtaket 
som fattes i forbindelse med denne utredningen. 

2019 blir et krevende år. Økonomisk har vi over lengre tid sett at driftsmarginene strammes til. Det har 
vært mer utfordrende for enhetene å holde de budsjettmessige driftsrammer, dette til tross for streng 
og hyppig regnskapskontroll. Budsjettet for 2018 ble vedtatt med bruk av kommunens disposisjonsfond, 
samtidig som at kommunens gjeldsgrad holder seg stabilt høy. 

Likevel viser kommunebarometeret for 2018 at vi innenfor de fleste områder produserer 
kostnadseffektive tjenester. Kommunens nøkkeltall er noe bedre enn hva de økonomiske forutsetninger 
skulle tilsi. 

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

 

Inderøy havner på en 178. plass i målingen Kommunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport. Da har 
man korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Målt mot resten av 
Kommune-Norge, er nøkkeltallene samlet sett midt på treet. Inderøy er helt i toppsjiktet innen 
enhetskostnader. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder barnehage og helse. 
Kommunen har sine svakeste plasseringer innen økonomi (388. plass) og grunnskole (331. plass). Hvis vi 
ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Inderøy på en 250. plass. 
Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. 

Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende. Den økonomiske situasjon i 2017 og 2018, var og 
er utfordrende. Netto driftsresultat for 2017 var negativt på kr. 2,4 mill. kroner. I budsjettet for 2018 er 
det tatt høyde for et utstrakt bruk av kommunens disposisjonsfond, og dermed vil netto driftsresultat 
for 2018 også være negativ. 

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

Inderøy kommune vil, som sagt, møte betydelige utfordringer i nærmeste framtid. Strammere 
økonomiske rammebetingelser, kombinert med sterkere statlige føringer på blant annet 
effektiviseringskrav, bemanningsnorm og økning av kommunale oppgaver, vil utfordre oss på økonomisk 
bærekraft. 
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Det samlede utfordringsbildet på kort og lang sikt kan sammenfattes slik:  

 Betydelig underskudd i driften – jamfør netto driftsresultat i 2017  

 Generelt svekkelse av statlige overføringer etter kommunereformen. Det kan ikke utelukkes at 
denne effekten kan forsterkes over tid.   

 Nedtrapping av inndelingstilskuddet, fra årlig om lag 20 millioner kroner fra 2027 til bortfall fra 
2032, medfører behov for tilsvarende reduksjon av kommunens driftsnivå på mellomlang sikt.  

 Det økonomiske utfordringsbildet har dermed økt fra 2015 til 2018, og vil fortsette å øke framover.    

Eiendomsskatt 

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

Fra og med 2018 er det innført generell eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, det vil si: 
næringseiendommer, samt boliger og fritidseiendommer. 

Det må nevnes at regjeringen foreslår ytterligere innskjerpinger i eiendomsskatteloven, både i form av 
en reduksjon av maksimal promillenivå (fra maks 7 til maks 5 promille), og gjennom innføring av en 
obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent på skattegrunnlaget. Dette er foreslått innført fra og med 
2020. Videre foreslås det også anvendelse av skatteetatens formuesgrunnlag som markedsverdi fra og 
med 2020. For kommuner som har taksert alle eiendommer i 2013 eller senere, er det foreslått en 
overgangsordning hvor man kan benytte egne takster til og med 2023, noe som vil gjelde for Inderøy 
kommune. Reduksjonsfaktoren på 30 prosent må imidlertid også benyttes på disse takstene. Dette vil si 
at kommunen, ved effektuering av disse tiltakene, får et redusert inntektsgrunnlag i 
økonomiplanperioden fra og med 2020. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 
2019 - 2022, er de økonomiske virkninger av disse tiltakene innarbeidet. 

I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at formuesgrunnlag vil kunne gi et lavere 
eiendomsskattegrunnlag enn dagens grunnlag. Denne reduksjonen vil komme i tillegg til den tidligere 
nevnte reduksjonsfaktor på 30 prosent. 

Videre har rådmannen i sak 22/18 (strateginotat), behandlet i kommunestyret den 22. juni, blant 
annet fått følgende oppdrag: 

"Rådmannen bes om å jobbe med alternative løsninger slikt at nivå på eiendomsskatten ikke økes og at 
det vurderes bruk av bunnfradrag ved utskriving av eiendomsskatt " 

Som det framkommer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2019 til og med 
2022, foreligger det ikke promilleøkning i 2019, men man har ikke klart å unngå en promilleøkning i 
resten av økonomiplanperioden. Dette har sin hovedårsak i forslag til endringer i eiendomsskatteloven 
som i praksis innebærer en vesentlig innskjerping av kommunens handlingsrom på dette 
området. Rådmannen har ikke sett det som formålstjenlig å foreslå bunnfradrag. 

Som rådmannen har forstått det, er politikkens ønske om en vurdering av bunnfradrag sterk knyttet til 
et ønske om å oppnå en mer sosial profil på skattetrykket. Bunnfradraget er knyttet til boenhet, og 
fritidsboliger og helårsboliger må behandles likt. Selve begrepet boenhet er ikke definert i 
lovforarbeidene, men det er gitt føringer som kommunene må følge slik at man ikke står fritt til å 
tilordne seg til lokale forhold og/eller behov. Bunnfradrag vil dermed slå gunstigst ut for de som eier 
eiendommer med flere boenheter. Videre vil bunnfradrag slå gunstig ut for de som eier både bolig og 
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hytte. Det er dermed ikke nødvendigvis de med lavest inntekt som vil få best uttelling for bunnfradrag. 
Rådmannen ser ingen grunn til å foreslå innføring av bunnfradrag. 

Rådmannen begrunner dette også med at innføring av et bunnfradrag øker behovet for en 
promilleøkning, siden man fortsatt vil være avhengig av et tilfredsstillende inntektsnivå for å få 
kommunebudsjettet i balanse. 

Likevel presenterer rådmannen en tabell som viser de økonomiske konsekvenser ved innføring av ulike 
bunnfradrag. Dette for å gi politisk styringsnivå et grunnlag for eventuell formulering av alternative 
budsjettforslag med andre inndekningsforslag enn foreslått. 

 

I ovenstående tabell er det tatt utgangspunkt i et skattegrunnlag på kr. 6 324 883 000.  Videre er det tatt 
utgangspunkt i et bunnfradragsnivå fra kr. 50 000 til helt opp til 1 mill. kroner, med et intervall på kr. 50 
000. Tabellen viser også inntektsnivået ved henholdssvis 1, 2, 2,5 og 3 promille - siden dette er de 
promillesatsene som man kan vedta for 2019. Legg merke til at tabellen kun gjelder for 2019 - siden det 
fra 2020 kan gjelde andre regler for fastsetting av skattegrunnlaget. 

Tabellen viser at man ved for eksempel et bunnfradrag på kr. 400 000, må opp i 2,5 promille for å kunne 
få den samme inntekten som vi har i dag ved 2 promille og kr. 0 i bunnfradrag. 

Det gjøres oppmerksom på at det første året det innføres bunnfradrag, kan promillen økes med 2, jfr. 
eiendomsskatteloven § 13, pkt. 4. Det gjøres også oppmerksom på at året bunnfradraget fjernes at 
promillesatsen ikke kan økes, jfr. § 13 pkt. 5. Dette endrer imidlertid ikke rådmannens utgangspunkt om 
at bunnfradraget ikke bør innføres. 
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Som nevnt foreslår regjeringen fra og med 2020, en ytterligere innstramming av anvendelse av 
eiendomsskatt som inntektsgrunnlag. Tabellen nedenfor viser hvilke økonomiske konsekvenser dette 
har for Inderøy kommune. Her har man tatt utgangspunkt i kr. 0,- i bunnfradrag. 

 

Som det framkommer vil en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent gi Inderøy kommune et 
inntektstap på kr. 3,8 mill. kroner ved 2 promille. For å kunne opprettholde dagens inntektsnivå, vil man 
måtte øke promillesatsen til ca. 2,8 promille. 

Som nevnt tidligere, har rådmannen innarbeidet den økonomiske virkningen av endringsforslagene i 
eiendomsskatteloven. Man har tatt utgangspunkt i at man kan benytte seg av overgangsregelen som 
betyr at man fortsatt kan forholde seg til gjeldende takstgrunnlag til og med 2023, og at formuesverdi 
ikke blir gjort gjeldende som eiendomsskattegrunnlag fra og med 2024. 

I tabellen nedenfor vises de økonomiske konsekvenser av innskjerpingene i eiendomsskatteloven. Her 
framkommer det at rådmannen ser seg nødt til å foreslå en promilleøkning utover i 
økonomiplanperioden. Dette for å kunne sikre et tilfredsstillende netto driftsresultat. Videre har 
rådmannen også vært opptatt av å vise hvilken reelle skattebelastning innbyggerne vil få gjennom den 
foreslåtte promilleøkningen. 

Endring: 30% red. skattegrunnlag fra 2020   2019 2020 2021 2022 

Eiendomsskatt bolig kr 12 650 13 282 17 710 22 137 

 promille  2 3 4 5 

Samlet e.skattinntekter red. skattegrunnlag   15 545 16 104 20 531 24 811 

Økt skattebelastning for innbyggerne     559 4 986 9 266 

Netto dr.resultat v/red. skattegrunnlag 0 -1 395 132 -5 285 -2 988 

Endret skattebelastning ift dagens regelverk   0 -4 111 -1 191 -3 162 
 

I ovenstående tabell har man tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger: 

 Det blir innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % fra og med 2020. 

 Inderøy kommune faller inn under overgangsregelen som medfører at formuesgrunnlag blir 
eiendomsskattegrunnlaget fra og med 2024. 

 Promillesatsen for næring holdes uendret på 3,5 promille i hele økonomiplanperioden. 

Tabellen viser behovet for en økning av promillesatsen fra 3 promille i 2020, 4 promille i 2021 og 5 
promille i 2022. Tabellen viser også at man, ved innføring av en 30 % reduksjonsfaktor, får en minimal 
økning av skattebelastningen ved en økning til 3 promille (kr. 559 000) i 2020, mens skattebelastningen i 
henholdsvis 2021 og 2022 økes mer. Tabellen viser også at en slik promilleøkning må til for å få et 
tilfredsstillende netto driftsresultat utover i økonomiplanperioden.  
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Alternative tiltak for økning av promillesats 

Som det framkommer i tidligere nevnte kommunestyrevedtak, er rådmannen også bedt om å komme 
med alternative løsninger som kan erstatte en eventuell promilleøkning utover dagens nivå på 2 
promille. 

Rådmannen har i sitt budsjettforslag innarbeidet diverse innsparingstiltak som er nærmere omtalt i de 
sektorvise beskrivelsene; dette for å unngå en promilleøkning i 2019. I den sammenheng må det nevnes 
at et av de største tiltakene er av midlertidig karakter (innenfor helse og omsorg), og må erstattes med 
andre grep fra og med 2020. Her går man også ut fra at et eventuelt effektiviserings-gevinst gjennom 
endringer i oppvekststruktur, kan bidra fra 2020 og utover. 

I dette kapitlet presenterer rådmannen de innsparingsforslag som ikke er innarbeidet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan, men som eventuelt kan erstatte innsparingstiltak som rådmannen 
har innarbeidet i sitt budsjettforslag. Innsparingsforslagene som ikke er innarbeidet har rådmannen 
vurdert som mindre aktuelle, men fullt ut gjennomførbare. Innsparingsforslagene blir presentert i 
uprioritert rekkefølge.  

Oversikt over innsparingstiltak som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 
2019 – 2022 (beløp er oppgitt i 1000 kr) 

Enhet Tiltak Beløp Beskrivelse 

Kommunalteknikk Privatisering av 
kommunal veg i 
etablerte boligfelt 

2000’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Legge ned kommunale veger i etablerte 
boligfelt. Dette vil gi kommunen store 
besparelser på vinterdrift og sommerdrift, og 
vedlikeholdsetterslepet for kommunale veger 
vil reduseres. Boligfeltene innebærer ikke så 
mange kilometer med veg, men for 
vinterdriftens del er det arbeidsintensive 
kilometre der det er trangt, mange avkjørsler, 
begrenset med snøopplagring og generelt lav 
hastighet på brøyteutstyret. Dette medfører at 
det, spesielt for vinterdrift, er relativt mer å 
spare per kilometer i boligfeltene, enn for 
bygdevegene. Eventuelle kommunale gatelys i 
disse boligfeltene, vil naturlig nok følge med 
driften av vegen over til private veglag.   
I uprioritert rekkefølge: 
Småland uten Langåsen 
Gangstadhaugen 
Jætåsen 
Skjemstadaunet 
Hellemshaugan 
Hylla inkludert Austadlia 
Trøahaugen 
Nesset boligfelt 
Sundsnesset 
Røsetberga ovenfor Årfallet bofellesskap 
Nessveet og Nessåkeren 
Einhaugen med Sandvågen, Strandvegen og 
Krokvegen 
Nergata til Kølhagan 
Vennalia 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 23 av 163 

Kommunalteknikk Privatisering av 
kommunale veger 
med få fastboende 

400’ Å legge ned alle kommunale veger med få 
fastboende langs vegen. Dette vil medføre 
besparelser både på vinterdrift og sommerdrift 
av vegene, samt redusere det totale 
vedlikeholdsetterslepet for kommunale veger. 
Sammenfallende med dette bør man forsøke å 
samle kommunens driftsoppgaver på en måte 
som gjør at man ikke har enkeltveger liggende 
langt fra andre veger, eller der hovedtyngden 
av vegene ligger. For vinterdrift har man 
relativt store kostnader forbundet med 
transport mellom enkeltveger. Man ser det 
hensiktsmessig å beholde 
naturlige forbindelsesveger mellom 
kommuneveger og mellom fylkesveger. På 
grunn av at man nettopp har inngått en 
fastpriskontrakt for Mosvik og Åsbygda som 
ikke innebærer reduksjon av prisen ved 
nedleggelse av veger, vil man ikke få noen 
effekt for vinterdriften her de neste 5 årene. 
Dersom man kunne justert denne avtalen i takt 
med nedleggelse av veger, vil man kunne regne 
inn ytterligere besparelser på anslagsvis 300' pr 
år. I uprioritert rekkefølge: 
Hindbergvegen 
Otertjønnvegen 
Langfjæran 
Brattåkervegen 
Hamranvegen 
Saltvikhamnvegen 
Sundsetvikvegen 
Oppheimsvegen 
Bergsgrendvegen fra Berg til Gustad 
Tverråvegen nord for Årningan 
Dalavegen 
Markhusvegen vest for Sellia 
Nevabakkvegen 
Bosnesvegen 
Ystadvegen 
Gjelsåsvegen 
Skjelvågvegen 

Kommunalteknikk Privatisere/legge 
ned alle 
kommunale gatelys 
i kommunen 

100’ Som et innsparingstiltak har kommunen 
mulighet til å slå av de kommunale gatelysene, 
eventuelt overlate det til private å drive de 
videre. Potensialet ligger hovedsakelig i de 
boligfeltene som har kommunalt lys. Rundt 
offentlige bygg og institusjoner, vil man måtte 
vurdere å beholde lyset i egen regi. 
Potensielle anlegg i uprioritert rekkefølge: 
Vangshylla 
Røsetberga (strømutg.) 
Nessjordet og Nessåkeren 
Sundsnesset 
Leiringen og Elvevegen 
Nervang 
Saksmoen 
Einhaugen 
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Annabakken 
Trøakorsen til Bua 
Skjelvågen 

Kommunalteknikk Oppjustering av 
husleie kommunale 
boliger til nærmere 
markedspris 

900’ Jevnt over ligger husleieprisene for kommunale 
boliger i underkant av leieprisene på det 
private markedet, samt at strøm ofte er 
inkludert i leieprisen. Det er rom for å justere 
leieprisene til gjengs leie og på den måten øke 
inntektene for området. 

Næring Ingen 
etableringsstøtte til 
Inderøy utvikling 

500’ Man kan velge å la være å gi Inderøy Utvikling 
etableringsstøtte. I realiteten vil dette si at 
Inderøy Utvikling, som en viktig fasilitator for 
næringsutvikling, ikke blir etablert, og at 
næringslivet ikke kan få den bistanden som 
Inderøy Utvikling kan representere. Det er 
urealistisk at kommunens næringsavdeling kan 
følge opp dette tiltaket på samme måte 

Kultur og fritid Sterk reduksjon av 
kulturmiddelpotten 

798’ Tiltaket inneholder at man fjerner: 
Tilskudd barn og unge: 71’ 
Folkehelse: 52’ 
Tilskudd idrett: 130’ 
Aktivitetstilskudd barn og unge: 80’ 
Aktivitetstilskudd: 60’ 
Tilskudd til andre organisasjoner: 20’ 
Tilskudd anlegg/kulturbygg: 80’ 
Tilskudd større arrangement: 305’ (fjerning av 
tilskudd Inderøyfest på kr. 195’ er allerede 
innarbeidet i rådmannens budsjettforslag) 

Sandvollan skole og bhg Redusert innleie av 
vikarer 

150’ Å ikke leie inn vikarer over lang tid, vil si at det 
blir dårligere kvalitet på undervisning. Det 
skaper også stor frustrasjon når man må gå ut 
av den timen man har forberedt seg på og må 
steppe inn i andre timer. Det er ikke noe 
problem å gjøre det et par ganger, men når 
dette pågår over lang tid, forringes kvalitet og 
motivasjon i jobben. 
Det er også en slitasje å være den som er igjen 
på jobb og må ta støyten for at de andre er 
borte, noe som kan føre til at det ender med 
flere sykemeldinger. 

Sandvollan skole og bhg korte ned 
åpningstid SFO 

150’ Korte ned åpningstid med 1,5 time hver dag, 
tilsvarer 20 % stilling. 
Dette gir et mye dårligere SFO-tilbud til 
familiene. Eventuelt kan vi kutte ned på 
bemanning på SFO. Dette vil gå ut over 
sikkerhet og kvalitet. 

Sandvollan skole og bhg kortere åpningstid 
bhg.: 

150’ Det er mulig å redusere åpningstiden i 
barnehagen. Det gjelder både åpningstid hver 
dag, og i fht. ferier. 
Hvis vi stenger barnehagen f.eks. jul og påske, 
har ansatte mulighet til å ta ut ferie og 
avspasering uten at det utløser vikarinnleie. 

Røra skole og bhg Sammenslåing av to 
klasser 

500’ Det er tilsammen 23 elever i de to aktuelle 
klassene. I teorien kan klassene slås sammen 
permanent. Da vil vi spare lønnsutgifter 
tilsvarende en lærerstilling i ca. 90 %.   
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Mulige konsekvenser: 
- virkninger på klassemiljø mht. fare for økt uro 
og mindre tilgang til oppfølging 
- utfordrende klassesituasjon kan gjøre det 
vanskelig å drive tilpasset opplæring med fokus 
på tidlig innsats 

 Reduserte 
lønnsutgifter 

40’ Utviklingsfunksjonene ved skolen tas bort. 
Dette er i dag fire funksjoner som hver 
lønnes med kronebeløp tilsvarende kr 10 000 
per funksjon. 
Konsekvens: 
- ansvar fordeles på ledergruppen 
- mindre faglig oppdatering på enhet 

Lyngstad skole og bhg Redusere 
vikarutgifter 
barnehage 

100’ Antall personalmøter i barnehage må 
reduseres- vikar/overtidsutgifter i 2019 må 
ned. 

Inderøy ungdomsskole Ingen etablering av 
miljøarbeiderstilling 

600’ Det er både på kort og på lang sikt behov for 
styrking av miljøarbeidet ved Inderøy 
ungdomsskole i form av en hel stilling som 
miljøarbeider. Tiltaket ønskes igangsatt 
1.1.2019, og kan på et senere tidspunkt sees i 
sammenheng med satsing på et eventuelt 
kommunalt miljøteam. Innsparing vil i denne 
sammenhengen si at man ikke klarer å 
imøtekomme det nevnte behovet og vil i 
realiteten inneholde en netto reduksjon av 
budsjettrammen til Inderøy ungdomsskole 

Sentraladministrasjonen Ingen styrking 
stillingsandel 
hovedverneombud 

53’ Dette vil si at vi beholder hovedverneombudet i 
10 % stillingsandel som p.t., istedenfor 20 % 
som etterspurt av arbeidstakerorganisasjonene 

Sentraladministrasjon Ingen 
sykefraværsprosjekt 

1000’ Redusere rammen for sentraladministrasjonen. 
Dette medfører at vi ikke kan sette i gang det 
mye omtalte sykefraværsprosjektet. 
Organisasjonen vil også i 2019 gå inn i en større 
omstillingsprosess (oppvekst), i tillegg til at 
omstillingen innen helse og omsorg fortsatt 
pågår. Sannsynligheten for at dette kan påvirke 
sykefraværet, er til stede. Dermed vil behovet 
for et sykefraværsprosjekt være enda mer 
framtredende framover. Det er også søkt om 
OU-midler, men vilkårene tillater ikke å 
finansiere lønnsmidler/drift 

  7 441  

 

Som det framkommer foreligger det alternative innsparingstiltak med et samlet innsparingspotensiale 
på ca. 7,4 mill. kroner. Her har man også inkludert tiltak som rådmannen har innarbeidet i sitt 
budsjettforslag, men som politisk ledelse kan velge å ta ut. For hvert tiltak er det foretatt en 
konsekvensbeskrivelse, dette for å framskaffe et bredest mulig beslutningsgrunnlag for det politiske 
styringsnivået.  

Om oppvekstutredningen 

Som tidligere nevnt er det i løpet av 2018 gjennomført en større utredning av oppvekstsektoren. I 
skrivende stund er det ennå ikke fattet et vedtak som beskriver hvordan framtidens struktur og 
organisering av oppvekstsektoren skal være. Rådmannen har dermed heller ikke innarbeidet eventuelle 
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økonomiske konsekvenser av en ny oppvekststruktur i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2019 - 2022, tar dermed utgangspunkt i 
dagens skole- og barnehagestruktur. 

Likevel må valg av oppvekststruktur sees i tett sammenheng med rådmannens forslag til økonomiplan. 
Dette begrunnes med at valg av struktur ikke må føre til ubalanse i økonomiplansammenheng. Derfor vil 
man i saksutredningen knyttet til oppvekstutredningen, referere til rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan for perioden 2019 - 2022. Vedtak i sak om oppvekststruktur, fattes i kommunestyremøte 
den 28. november. Det vil si at rådmannen i utgangspunktet har mulighet for å kunne innarbeide 
økonomiske konsekvenser av dette vedtaket før rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 
realitetsbehandles i kommunestyret i desember. Alternativt vil man ved senere anledning kunne foreta 
en budsjettrevisjon. 

Uansett forventer rådmannen ikke at en endring i skole- og barnehagestruktur vil utløse den store 
økonomiske effekten i 2019. Dette vil imidlertid være avhengig av hvilket strukturalternativ blir vedtatt. 
Det henvises for øvrig til selve høringsdokumentet for nærmere opplysninger om oppvekstutredningen. 

Rådmannen har, i påvente av en avklaring av oppvekststrukturløsningen, lagt fram en økonomiplan som 
innebærer minimale investeringer i skolebygg i perioden 2019 til 2022. Det vil på det nåværende 
tidspunkt være feil bruk av utredningskapasitet å bruke tid på å detaljere en plan for opprustning av 
skolebygg under forutsetning av videreføring av dagens struktur. Det gjelder først og fremst de skolene 
som er gjenstand for mulig avvikling – Mosvik skole, Lyngstad skole og Utøy skole.  

Kvalitetsarbeid 

Inderøy kommune benytter EQS som sitt avviks- og kvalitetssystem. I 2018 har rådmannens fokus i 
kvalitetsarbeidet vært rettet mot to hovedområder. For det første har man fortsatt arbeidet med å få 
lagt alle relevante prosedyrer inn i kvalitetssystemet. For det andre har man ute på enhetene arbeidet 
med implementeringen av elektroniske avviksskjema, som ble innført i 2017. Siste halvdel av 2018 har 
vært preget av forberedelser til den planlagte omorganiseringen av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, og å få tilpasset kvalitets- og avvikssystemet til dette. 

Ansvar for å følge opp det enkelte avvik, er plassert hos nærmeste leder. I 2019 vil man prioritere 
arbeidet med en systematisk tilnærming til avvikshåndtering; det vil si bruk av statistikk fra 
avvikssystemet i kommunens kvalitetsarbeid både på den enkelte enhet og for kommunens 
overordnede ledelse. Fokus vil være på innhenting, strukturering og analyser av statistikker, og hvordan 
dette skal rapporteres og brukes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 

I 2018 er revideringen av kommunens etiske retningslinjer, samt retningslinjer for ytringsfrihet, lojalitet 
og varsling av kritikkverdige forhold, sluttført. I 2019 vil man fortsette arbeidet med å implementere 
disse ute på enhetene, slik at de er godt kjent i hele organisasjonen. 

Inderøy kommune har, sammen med et fåtall andre kommuner, vært pilotkommune for å ta i bruk 
kommunens digitaliserte budsjetterings-, analyse- og rapporteringssystem Framsikt. I pilotperioden har 
kommunen vært med på å påvirke både innhold og anvendelsesområder. Vi har nå gått over fra 
pilotperiode til ordinær drift. Budsjett og økonomiplan vil, som i fjor, i sin helhet være produsert i 
Framsikt. Systemet har vist seg å bidra til bedre internkontroll og bedre oppfølging av økonomistyringen. 
I 2019 vil man fortsette arbeidet med implementering av Framsikt som elektronisk 
økonomistyringssystem, noe som vil være en viktig satsning innenfor kommunens 
kvalitetssikringsarbeid.  
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IKT-samarbeidet 

I 2018 har kommunene i Inn-Trøndelagsregionen lagt stor innsats i det felles arbeidet med å gjennomgå 
vårt samarbeid på IKT-området. Våren 2018 forelå en rapport fra kommunenes eksterne prosesspartner 
PA Consulting Group. Rapporten inneholdt en full gjennomgang av kommunenes digitale løsninger og 
deres bruk og forvaltning av disse. Rapporten ga også anbefalinger i form av målbilder for 
digitaliseringsarbeidet innen alle kommunenes sektorer, og for hvordan kommunene burde organisere 
og finansiere dette arbeidet. Kommunene har siden jobbet med å følge opp anbefalingene i rapporten. 
Kommunestyrene i regionen har fattet likelydende vedtak om felles satsing videre i 
digitaliseringsarbeidet. Det henvises i denne sammenheng til sak 46/18, behandlet i kommunestyret den 
01.10.18. Med dette vedtaket har kommunene besluttet felles strategi, ambisjoner, organisering og 
finansiering, samt den felles digitale visjonen "Smartere sammen, smartere hverdag". 

I 2019 vil videre oppfølging av dette arbeidet være sentralt. Man vil prioritere arbeidet med å få på plass 
interkommunale, sektorvise kompetansenettverk, som vil få en sentral rolle i å utvikle og prioritere 
digitaliseringsprosjekter innen sine sektorer. Videre vil det satses på å utarbeide gode malverk, 
hensiktsmessige beslutningsprosesser og en effektiv porteføljestyring. 

Vedtaket innebærer at finansieringen av digitaliseringsarbeidet skal skje gjennom opprettelsen av et 
felles investeringsfond for Inn-Trøndelagsregionen. For 2018 ble 3,5 millioner kroner vedtatt overført fra 
investeringsbudsjettet i Inn-Trøndelag IKT til fondet. Vedtaket innebar også en tilførsel til 
investeringsfondet i 2019 på til sammen 10 millioner kroner, fordelt etter gjeldende fordelingsnøkkel i 
Inn-Trøndelagsregionen. For Inderøy kommune utgjør dette et beløp på 2 089 153 kroner. Kommunene 
forpliktet seg videre til årlige påfyll av fondet. 

I det videre digitaliseringsarbeidet vil rådmannen ha stort fokus på å realisere gevinster, både 
økonomisk og kvalitetsmessig. Det er en klar forventning at digitaliseringsarbeidet får direkte positive 
konsekvenser for kommunens kostnadsnivå, og dermed for kommunens økonomiske handlingsrom på 
sikt. Dermed er denne satsningen å betrakte som et viktig strategisk grep for å få et lavere driftsnivå.   

Innkjøpssamarbeidet 

I 2018 fattet kommunestyrene i Levanger, Verdal, Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy vedtak om å 
etablere det felles innkjøpssamarbeidet Innherred innkjøp. Samarbeidet organiseres som et felles styre 
etter kommuneloven § 27, med kommunenes respektive rådmenn som styremedlemmer. 
Etableringsdato er satt til 01.01.2019. 

Inderøy kommune er tildelt funksjonen som kontorkommune for samarbeidet. Dette innebærer at 
kommunen ivaretar rollen som formell arbeidsgiver for samarbeidets ansatte, og ivaretar alle 
administrative støttefunksjoner innen eksempelvis personalforvaltning, arkivering og økonomistyring. 
Samarbeidet vil imidlertid innrettes i en desentralisert struktur slik at de ansatte i Innherred innkjøp vil 
være representert i flere av de samarbeidende kommunene. 

For Inderøy kommune innebærer etableringen i første omgang en økning i kostnader til 
innkjøpssamarbeid. Det er imidlertid en klar forventning at også dette samarbeidet vil gi økonomiske 
besparelser i form av bedre innkjøpsavtaler og bedre oppfølging av priser og andre vilkår i avtalene 
sammenlignet med det vi greier å oppnå i dag. Slike gevinster oppstår gjerne ute i enhetenes budsjetter, 
da det er der innkjøpene foretas. Etableringen av samarbeidet forventes derfor å bidra med 
innsparinger for kommunens netto kostnader til innkjøp på sikt.   

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

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

Rådmannen har ikke funnet rom for følgende tiltak: 

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

 Kompetansehevingstiltak oppvekstsektoren (150 000) 

 Øke antall digitale lærerverk (100 000) 

 Utviklingsressurs AKSET (70 000) 

 Platting Sakshaug barnehage (16 000) 

 Grillhytte Sakshaug barnehage (50 000) 

 Ytterligere økning korpsutvikling utover 2018-nivå (50 000) 

 Oppfølging av plan for oppgrusing av kommunale veger (200 000) 

 Landbruksprosjekt i samarbeid med Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Verran (120 000 i 3 år) 

 Tilskudd til komposisjons-konkurranse i forbindelse med Soddjazz sitt 25-års-juboleum i 2019 
(kr. 50 000) 

 Sund Folkehøgskolen: kompensasjon for påløpende lånekostnader basseng 

Det henvises for øvrig til de enhetsvise beskrivelser av neste års budsjett for en mer utfyllende 
informasjon om innsparingstiltakene.  

Personal 

Kommunens administrative organisering 

Kommunens administrasjon er organisert i en to-nivå modell: 

 

I 2018 har det pågått en organisasjonsutviklingsprosess innen helse- og omsorgssektoren. Dette har 
blant annet også medført en endring i organisering av tjenesteområdet. Dette er synliggjort i 
organisasjonskartet nedenfor: 
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Her framkommer det at det i sterkere grad legges opp til en organisering etter 3-nivå modell. I løpet av 
2019 vil man jobbe videre med å få etablert denne organiseringen innen sektoren, blant annet gjennom 
en målrettet OU-prosess, finansiert gjennom KS sine OU-midler. 

Parallelt foreligger de første skisser for en ny organisering av oppvekst- og kultursektoren. Dette er 
synliggjort med følgende utkast til organisasjonskart: 
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Som det framkommer legges det også her opp til en 3-nivå organisering. Det henvises til selve 
utredningsdokumentet for å få en nærmere begrunnelse for den nye organiseringen av sektoren. 

Det sier seg selv at disse organisasjonsendringene er forholdsvis omfattende. Også 2019 vil være preget 
av større omstillingsprosesser; denne gangen primært innen oppvekst og kulturområdet. Videre vil man 
i løpet av 2019 ha fokus på hvordan de igangsatte endringsprosessene vil påvirke den kommunale 
organiseringen som helhet. Her vil man ha sterk fokus på tydeliggjøring av sentrale styrings- og 
kommunikasjonslinjer, etablering av strategiske lederteam samt tjenesteyting på tvers av sektornivå. 
Dette vil resultere i et endret organisasjonskart som viser den totale kommunale organisasjonen. 

Organisasjonspolitikk – innsatsområde nærvær. 

I vedtatt organisasjonspolitikk (kommunestyret 2014) har vi 6 innsatsområder fram til år 2020: 
nærvær, kvalitet, etikk, kompetanse, heltid og rekruttering.  
 
Mål i innsatsområde nærvær er at nærværsarbeidet skal bygge på løsningsfokuserte strategier, og 
at forebyggende arbeid skal gis prioritet. Det systematiske arbeidet skal styrkes. Av 
virkemidler/tiltak skal vi stimulere til utvikling av prosjekter og arbeidet skal være preget av 
løsningsfokusert tilnærming.   
 
Det samlede sykefraværet i Inderøy kommune i 2017 lå på 9%, og i de lange linjer er fraværet for høyt.  
Fortsatt er kommunens målsetting om å få et sykefravær som er på 7%. Dette vil si at vi også framover 
må ha fokus på innsatsområdet nærvær i vår organisasjonspolitikk.  
 
Det er rådmannens klare mening at arbeidsgiver må bygge robuste arbeidsmiljø som kan møte 
fremtidige omstillinger og endringer. Vi skal igjennom store endringen innenfor våre hovedtjenester 
helse, omsorg og oppvekst. Det er derfor viktig å bygge arbeidsmiljø med endrings- og 
omstillingskompetanse. Økt grad av digitalisering vil også kunne påvirke våre arbeidsmiljø.  
 
Administrasjonsutvalget behandlet i mars 2018 mandatet for vårt sykefraværsprosjekt. Vi lykkes ikke i 
første omgang med å rekruttere inn egen prosjektleder til prosjektet, men vi ser fortsatt et klart behov 
for å prioritere ressurser til et tilsvarende prosjekt i 2019 – 2020. Vi ser at kontinuerlig arbeid over tid 
kan gi resultater. Det vises her til positive resultater fra sykefraværsprosjekt innenfor hjemmetjenesten 
som startet i november 2017. I prosjektet bidrar kompetansemiljø som BHT og NAV Arbeidslivssentret, 

og alle parter er aktivt med. Så langt ser vi positive resultater som må overføres til andre tjenester.  
 
Det arbeides med å sikre ressurser til sykefraværsprosjektet fra eksterne kilder, eks. gjennom nye 
søknader om OU midler fra KS. Ut fra mandat gitt i administrasjonsutvalget har vi nå foretatt 
anbudsinnbydelse i forhold til nytt sykefraværsprosjekt. Her har vi invitert eksterne til å bistå til å utvikle 
følgende:  

Analyse av sykefravær - perioden fra etablering av ny kommune i 2012 til 2018. 

Vi ønsker en grunnleggende analyse av sykefraværet for tidsperioden 01.01.2012 til dags dato. Vi vet at 
årsakene er sammensatte (alder, historikk, arbeidsmiljø, utøvelse av ledelse osv).  Vi forventer at 
analysen kan bidra til å identifisere og kategoriser årsakene til at Inderøy kommune har et sykefravær 
som er over gjennomsnittet.  Analysen skal legge grunnlaget for å valg av videre oppfølgingstiltak 
(ledelse, medarbeiderskap, andre prioriterte områder).  

Lederutviklingsprogram – med utgangspunkt i kommunens visjon: Best – i lag!  

Lederutviklingsprogrammet skal bidra til å bygge opp under visjonen og motivere til ledelse som bidrar 
til god samhandling medarbeider imellom og ikke minst i samspillet med kommunenes brukere.  Vårt 
verdigrunnlag – åpenhet, raushet og respekt må legges til grunn for alle lederutvikling. Programmet skal 
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være en god anledning til å konkretisere hvordan dette skal vises gjennom ledernes adferd. Hvordan 
utøves personalledelse og oppfølging av sykemeldte med åpenhet, raushet og respekt? 

Medarbeiderskap –felles forståelse for rolle og ansvar.    

Hvordan skape kompetente, engasjerte, ansvarliggjorte trygge og lojale medarbeidere? Vellykket ledelse 
handler ikke bare om hvordan ledelse utføres, det handler like mye om hvordan det mottas. Dette 
gjelder også i arbeid med nærvær og fravær.  Skal kommunens medarbeidere bidra positivt til dette 
samspillet, må de få nødvendig informasjon og kompetanse til å gjøre det. Det må skapes forståelse om 
organisatoriske forhold og ulike roller i egen kommune. Dette gjelder for eksempel for kommunens 
overordnede mål og strategier, både generelt og for nærværsarbeid. Hvilket ansvar og hvilke 
forpliktelser har jeg som arbeidstaker? Hvordan påvirker mitt fravær andre? Hvordan kan jeg som 
medarbeider bidra til å forebygge andres fravær? 
 
Vi forutsetter at vi lykkes med å få inn eksterne til å bidra i prosessene og med finansiering fra OU midler 
fra KS.. Det vil fortsatt være aktuelt å drive prosjektene ved hjelp av egen prosjektleder, og i 
rådmannens forslag til budsjett er det avsatt ressurser til tiltaket.  

 
Rådmannen har i tillegg til internt fokus på sykefravær, tatt initiativ til å drøfte utfordringene med alle 
eksterne samarbeidsparter i arbeid med å senke sykefravær. Det vil nå bli avholdt møter med 
kommunelege 1, fastlegetjenesten, NAV og NAV Arbeidslivssentret hvor sykefravær er hovedtema.  
 
Medarbeiderundersøkelse 2018. Et tiltak som inngår i innsatsområde nærvær i organisasjonspolitikken. 
Alle dimensjoner i undersøkelsen viser en positiv utvikling regnet fra 2008 fram til 2018. Undersøkelsen 
er gjennomført og hovedfunn er presentert for kommunestyret, utvidet ledermøte og tillitsvalgte. 
Arbeidsmiljøutvalget har behandlet rapporten, og har bedt om en rapport på oppfølgingen i 1. kvartal 
2019.   
 
Rådmannen forventer at enhetsledere/tjenesteledere bruker undersøkelsen: aktivt ved revidering av 
HMS planer, at resultat samt tiltak presenteres de ansatte, at vernetjenesten og tillitsvalgte involveres i 
arbeidet. Rådmannen vil etablere et rapporteringsverktøy for å sikre at enhetsledere følger opp 
undersøkelsen. 

Omstilling, endring og medvirkning 

Rådmannen har innenfor tjenesteområdet oppvekst etablert formelle drøftinger med berørte 
organisasjoner for å sikre gode omstillingsprosesser og for å sikre at de ansatte blir ivaretatt i tråd med 
hovedavtalen, hovedtariffavtalen og egne retningslinjer for omstilling/medvirkning. Hvorvidt ansatte 
mestrer og tilpasser seg omstillinger på en god måte avhenger av informasjon, kommunikasjon, 
planlegging og medvirkning.  
 
I første fase av arbeidet har det vært fokus på informasjon og det har vært gjennomført flere 
omfattende informasjonsmøter med berørte ansatte. Innhold i de ulike fasene vil bli drøftet med 
organisasjonene. Rådmannen er opptatt av at prosessene gjennomføres slik at vi holder fokus på 
kvalitet i tjenestene, sikrer medvirkning og at vi unngår økt sykefravær.   
  

Investeringer i økonomiplanen 

Investeringsbehov og planer for kommunen 

Inderøy kommune er den største enkelte bidragsyter til verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy. 
Kommunen yter også et bredt spekter av viktige velferdstjenester til befolkningen, og er Inderøys 
største arbeidsgiver. For å ivareta disse funksjonene har kommunen satset på flere tunge investeringer i 
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senere år, blant annet innen helse og omsorg, oppvekstsektoren, næringsutvikling og tekniske tjenester. 
Den største enkeltinvesteringen de senere år er AKSET kultur- og skolesamfunn som ble ferdigstilt i 
2016.  

Det høye investeringstrykket har gitt Inderøy kommune en gjeldsgrad på 99 % ved inngangen til 2018, et 
tall som er svært høyt og betydelig over sammenlignbare kommuner. I tillegg til dette kommer de 
framtidige investeringer som trengs for å oppnå nødvendige kostnadsreduksjoner i kommunens 
driftsbudsjett, spesielt innen helse- og omsorgssektoren og innen oppvekstsektoren.  

Rådmannen ser seg nødt til å prioritere de investeringer framover som vil gi økonomiske gevinster og 
kostnadsreduksjoner i driftsbudsjettet. Eksempler på dette er investeringer i digitaliseringsprosjekter og 
investeringer for å oppnå effektivisering innen helsesektoren.  

Tidligere år har rådmannen funnet det utfordrende å finne tilstrekkelig kapasitet i organisasjonen til å 
følge opp alle vedtatte investeringer, noe som på enkelte områder har resultert i manglende framdrift. I 
2018 har man forsøkt å imøtekomme denne utfordringen gjennom en midlertidig prosjektlederstilling 
finansiert over de investeringsprosjekter som stillingsressursen har hatt ansvar for igangsetting og 
oppfølging overfor. Dette har vist seg å være et vellykket grep, og lignende tiltak vil være aktuelt også i 
framtidige prosjekter, eksempelvis innen satsingen på digitaliseringsprosjekter.  

Rådmannen har i denne økonomiplanperioden ikke forskuttert et vedtak om ny struktur innen skole- og 
barnehagesektoren. Når slikt vedtak foreligger, vil rådmannen komme tilbake med de endringer i 
investeringsporteføljen som vedtaket nødvendiggjør. I kommende økonomiplanperiode vil man derfor 
fortsatt finne investeringsprosjekter eksempelvis på skolebygg som i oppvekstutredningen vurderes 
nedlagt. Rådmannen har imidlertid ikke foreslått slike investeringer i budsjettet for 2019, i påvente av 
slikt vedtak. 

Startlån 

Inderøy kommune ønsker fortsatt å satse på å gi mennesker en mulighet til å etablere seg i egen bolig, 
selv om de ikke får lån i ordinær bank for å kjøpe en egnet bolig. De to vanligste årsakene for å avslå 
søknader om husbanklån og/eller tilskudd fra Husbanken, er for dårlig betjeningsevne eller for god 
inntekt.  

I 2018 har Inderøy kommune foretatt en omfattende revidering av boligsosial handlingsplan. 
Kommunen ønsker i større grad å få gjort aktuelle målgrupper godt kjent med de muligheter som 
Husbankens virkemiddelapparat innebærer. Kommunen vil i 2019 foreta en gjennomgang av sin 
organisering av det boligsosiale arbeidet, herunder startlån. Blant annet ønsker kommunen å oppnå mer 
tverrfaglig samarbeid i administrasjonen på området. Rådmannen vil også foreta en gjennomgang av 
kommunens retningslinjer for startlån, og om mulig utvide rammen for bruk av startlån slik at man kan 
yte hjelp til flere som har problemer med å finansiere egen eid bolig. Rådmannen vil komme tilbake til 
dette i egne saker i løpet av 2019, og eventuelle tiltak vil innarbeides i det ordinære budsjett- og 
økonomiplanarbeidet. 

Egenkapitaltilskudd KLP 

Kommunen betaler et egenkapitaltilskuddet i KLP som skal sikre at KLP har tilfredsstillende soliditet. 
Egenkapitalinnskuddet budsjetteres i investeringsregnskapet og foreslås finansieres med ubundet 
kapitalfond i 2019. Anslaget på om lag 1,8 millioner kroner er i samsvar med prognosene fra KLP. 

Ubundet investeringsfond er ved inngangen av 2018 på 3,1 mill. kroner, og styrkes ved avsetning av 
inntekter fra av salg av eiendommer i løpet av 2018. 
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Hovedtallene i budsjettforslaget 

Sentrale inntekter 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Skatt på inntekt og formue  -149 134 -158 296 -158 296 -158 296 -158 296 
Ordinært rammetilskudd -247 044 -254 405 -257 494 -257 093 -257 112 
Skatt på eiendom -16 109 -15 545 -16 103 -20 458 -24 811 
Andre direkte eller indirekte skatter -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 
Andre generelle statstilskudd -2 392 -1 958 -1 920 -1 882 -1 843 

Sum sentrale inntekter -415 729 -431 254 -434 863 -438 779 -443 112 

 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022, tar utgangspunkt i en inntektsramme 
på 431,2 millioner kroner. Disse frie disponible midler består i all hovedsak av rammetilskudd, skatt på 
formue og inntekt og generell eiendomsskatt. 

Rammetilskudd og skatteinntekter 

Rådmannens anslag på inntekter fra rammetilskudd og skatteinntekter, er i henhold til prognoser i KS’ 
beregningsmodell («Stolpmodellen»). Prognosen legger til grunn regjeringens forslag til statsbudsjett for 
2019 som igjen legger til grunn nominell vekst på 4 % i frie inntekter fra 2018 til 2019. 
Anslag i frie inntekter justeres ut fra lokale prognoser for befolkningsvekst. Rådmannen legger til grunn 
en 0-vekst i kommunens befolkningsgrunnlag i økonomiplanperioden.  Dette tilsvarer 6800 innbyggere 
som er befolkningen pr 1.7.2018. Befolkningsanslaget er på samme nivå som i budsjett 2018. Videre er 
det lagt til grunn en skattevekst for 2019 på 1,8 %. 

Kommunen trekkes for overgang til lavere sone for arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014. Trekket trappes 
ned over 5 år og utgjør for 2019 2 millioner kroner. Da er 80 % av nedtrapping gjennomført..  

Skatt på eiendom 

Rådmannen foreslår videreføring av eiendomsskatt på næring, boliger og fritidseiendommer, og legger 
til grunn regjeringens forslag om innskjerpinger i eiendomsskatteloven som omfatter følgende: 

 Bortfall av skatt på produksjonsutstyr fra 2019 medfører redusert skattegrunnlag. Nedtrapping 
over 7 år fra 2019 til 2024. 

 30 % reduksjon i skattegrunnlaget fra 2020 for boliger og fritidseiendommer 

 Bruk av skattetakst fram til 2024, i stedet for formuestakst fra 2020, i henhold til 
overgangsregler. 

 Reduksjon av maksimal promillesats fra 7 til 5 promille  

Næring 

Rådmannen foreslår å opprettholde dagens promillesats på 3,5 promille for næringseiendomer i hele 
planperioden. Fra 2019 vil skattegrunnlaget reduseres som følge av bortfall av skattelegging av 
produksjonsutstyr. Skattegrunnlaget reduseres med 1/7-del i 2019, og økes fram til 2024 med full 
reduksjon på anslagsvis 0,5 millioner kroner. Dette gir følgende utvikling i planperiode med reduserte 
inntekter på omlag 0,2 millioner kroner i planperioden: 

Næring (beløp i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022 

Skatteinntekt 2 895 2 821 2 748 2 674 
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Boliger og fritidseiendommer 

For eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, foreslår rådmannen videreføring av 2 promille i 
2019. Fra 2020 er det foreslått i Statsbudsjett at skattegrunnlaget reduseres med en reduksjonsfaktor på 
30 %. Med 2 promille medfører dette reduserte skatteinntekter på 3,8 millioner kroner. Dersom man 
skal opprettholde dagens inntekter, må promillesatsen heves til 2,8 fra og med 2020. 

På bakgrunn av ovennevnte endringer, ser rådmannen seg nødt til å legge inn en økning av 
eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer med 1 promille pr. år i resterende del av planperioden. 
Dette medfører at eiendomsskatten får maksimalsats på 5 promille i 2022. Det presiseres at endelig 
fastsetting av promillesats skjer hvert år i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. 
Økningene i promillesats fra 2020 og utover i økonomiplanperioden må dermed betraktes som en 
foreløpig prognose som er gjort med utgangspunkt i de foreslåtte endringene i eiendomsskatteloven. 

I tabellen under illustreres rådmannens forslag til eiendomsskatt og økt skattebelastning med de 
foreslåtte endringer, målt i forhold til dagens skatteinntekter. Som det fremgår innebærer rådmannens 
budsjettforslag en økt skattebelastning fra 2020. Dette er etter rådmannens vurdering nødvendig for å 
oppnå et akseptabelt netto driftsresultat. 

Endring: 30% red. skattegrunnlag fra 2020   2019 2020 2021 2022 

Eiendomsskatt bolig kr 12 650 13 282 17 710 22 137 

  promille  2 3 4 5 

Totale skattinntekter bolig og næring    15 545 16 104 20 531 24 811 

Økt skattebelastning for innbyggerne     559 4 986 9 266 

Netto dr.resultat v/red. skattegrunnlag 0 -1 395 132 -5 285 -2 988 

Endret skattebelastning ift dagens regelverk   0 -4 111 -1 191 -3 162 

 

Oppsummert legger rådmannen til grunn følgende promille i planperioden: 

 

  

  

  

  

Andre direkte og indirekte inntekter 

Naturressursskatt og konsesjonsavgift skal presenteres som andre frie inntekter. 

Naturressursskatt er en særskatt for kraftselskap og en del av skatteinntektene for 
kommunen.  Inntekten er budsjettert på samme nivå som tidligere, anslagsvis 730 000 kroner. 

Konsesjonsavgift er en årlig avgift som Mosvik kraftverk plikter å betale til kommunen. Avgiften 
fastsettes med utgangspunkt i kraftgrunnlaget og er budsjettert på samme nivå som tidligere år, 
anslagsvis 320 000 kroner. 

Promillesats eiendomsskatt 2019-2022 

Promillesats 2019 2020 2021 2022 

Verker og bruk og annen næring 3,5 3,5 3,5 3,5 

Boliger og fritidseiendommer 2 3 4 5 

Sum inntekt 15 545 16 103 20 458 24 811 
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Andre generelle statstilskudd 

Andre generelle statstilskudd omfatter innvilget rentekompensasjon knyttet til investeringer i skoler, 
omsorgsboliger og sykehjem. 
Budsjettert rentekompensasjon er i henhold til prognoser fra Husbanken og utgjør for 2019, 1,9 
millioner kroner. Inntekten reduseres i planperioden - noe som skyldes at investeringsgrunnlaget 
avskrives årlig over tilskuddsperioden.  

Kommunens innvilgede ramme for rentekompensasjon for skolebygg, er benyttet i sin helhet slik at 
kommunen ikke får rentekompensasjon på nye investeringer, inntil rammen økes. Rådmannen kan ikke 
se at rammen økes i Statsbudsjett 2019.  

Utvikling i frie inntekter 

Kommunens målsettinger knyttet til netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond, er satt for å 
sikre et økonomisk handlingsrom slik at man i framtida kan gi et best mulig tjenestetilbud. Kommunen 
er avhengig av å kunne øke inntektene og effektivisere kommunens tjenesteproduksjon, for å nå disse 
målsettingene. Regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatteloven, reduserer kommunens 
handlingsrom for å få økte inntekter.  I rådmannens forslag til budsjett øker frie inntekter med 11,8 
millioner kroner i planperioden - noe som utgjør 2,7 % i forhold til 2019. 

 Finansinntekter og -utgifter 
 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Renteinntekter og utbytte -3 182 -3 182 -3 182 -3 182 -3 182 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 14 782 18 566 20 506 23 834 24 834 
Avdrag på lån 30 200 34 511 35 030 36 624 39 624 
Netto finansinntekter/finansutgifter 41 800 49 895 52 354 57 276 61 276 

Finansutgifter i tjenesteområdene -209 -209 -209 -209 -209 
Totale finansutgifter 41 591 49 686 52 145 57 068 61 068 

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

 Investeringsutgiftene 

 Avdragstakt 

 Rentenivå 

 Netto driftsresultat og disponeringen av dette 

Investeringer og lånegjeld 

Rådmannens budsjettforslag innebærer investeringer i planperioden på 454 millioner kroner. 
Investeringsnivået utgjør i all hovedsak vedtatt bygging av omsorgsboliger i Mosvik og helsehus i 
Straumen, det vil si brutto investering prisjustert til 2018-nivå på 380 millioner kroner. Investeringene 
forventes delvis finansiert med tilskudd og rentekompensasjon, og medfører dermed et netto 
låneopptak på anslagsvis 265 millioner kroner.  

Rådmannen avventer vedtak i skoleutredningen, og har ikke lagt inn investeringer og/eller 
effektiviseringsgevinster knyttet til oppvekstutredningen. Tidligere vedtatte prosjekter innen oppvekst, 
er forskjøvet ut i planperioden. 

Kommunen vil ved inngangen til budsjettåret 2019, ha en brutto lånegjeld (uten startlån) på omlag 650 
millioner kroner. Rådmannens budsjettforslag vil medføre en lånegjeld på omlag 761 millioner kroner 
ved inngangen til 2022.  
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 Avdrag på lån 

Avdrag på lån budsjetteres med utgangspunkt i kommunelovens krav til minimumsavdrag. Som figuren 
under viser, vil avdragsbelastningen øke betydelig i planperioden. I 2019 er det budsjettert med 34,5 
millioner kroner. Ved utgangen av planperioden, anslås avdrag til å utgjøre 39,6 millioner kroner - 
noe som er omlag det dobbelte av avdragsutgiftene i 2016. 

 

Figur: utvikling i avdrag 2016 - 2022 
 
 

Renteutgifter 

Nivået på renteutgiftene er en konsekvens av budsjettert investeringsbehov og låneopptak, samt 
rentenivå på dagens fastrenter, rentebytteavtaler og forventet utvikling i rentenivå. 

Rådmannen har lagt til grunn Kommunalbankens anslag på utvikling i renter i planperioden: 

Budsjettår Rentesats 

Beløp  

mill kr 

2019 2,04 % 18,6 mill. 

2020 2,49 % 20,5 mill. 

2021 2,92 % 23,8 mill. 

2022 2,84 % 24,8 mill. 

Tabell: Renteanslag og brutto renteutgifter 2019 -2022 

Videre er gjeldende rentebytteavtaler og fastrentelån lagt til grunn. Kommunen har ved inngangen til 
2019, lån til fast rente på 132,3 millioner kroner. I tillegg har kommunen tre rentebytteavtaler på 
tilsammen 75 millioner kroner. I løpet av planperioden vil et fastrentelån og to rentebytteavtaler utløpe. 
Rådmannen vil høsten 2018 gjennomføre tiltak for å gjennomføre nødvendig rentesikringer.  

Utvikling finansutgifter 

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

Ved behandling av strateginotatet for 2019, la kommunestyret til grunn målsettingen om redusert 
gjeldsbelastning i planperioden.  Gjeldsgraden er ved inngangen av perioden 2019-2021 omlag 107 
%.  Om netto lånegjeld skal reduseres på nivå med landet, blir målet omlag 85-90 %. 
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Figur: Kommunens gjeldsgrad i perioden 2016-2022 

Som figuren over viser vil gjeldsgraden øke i planperioden. Ved inngangen til planperioden anslås 
gjeldsgrad, som nevnt, til å utgjøre omlag 107 %. Investeringer innen helse vil medføre økt lånegjeld og 
dermed at gjeldsgrad øker. Ved utgangen av økonomiplanperioden anslås gjeldsnivå til omlag 117 %. 

Forutsetninger for anslått gjeldsgrad, er at utviklingen i kommunens fri inntekter og avdrag på lån er i 
henhold til rådmannens budsjettforslag (herunder økte inntekter knyttet til eiendomsskatt). 

Nivået på renter og avdrag vil få konsekvenser for hva som er igjen til tjenesteproduksjonen. Et sentralt 
nøkkeltall er å måle totale finansutgifter (renter og avdrag) i forhold til brutto driftsinntekter. 
Utviklingen i finansutgiftens andel av driftsinntekten for perioden 2017-2022, framgår av figuren under: 

 

Figur: Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene 2016 -2022 

Prognose for renteøkning og store investeringer i planperioden, medfører betydelig økning i 
finansutgifter. Figuren over viser at kommunen i planperioden 2019-2022 blir nødt til å bruke mer av 
driftsinntektene til å betale renter og avdrag. Ved utgangen av planperioden går 10,2 % av 
driftsinntektene til dette formålet. Økningen fra 2018 til 2022 utgjør vel 19 millioner kroner. 

Kommunen har begrenset mulighet til å øke driftsinntektene utover eiendomsskatt, og må derfor 
vurdere tiltak som kan redusere driftsutgiftene og begrense økningen i finansutgiftene. I 
økonomiplanperioden har rådmannen tatt utgangspunkt i at man kan ta ut en effektiviseringsgevinst 
innenfor helse og omsorg gjennom de igangsatte omstillingsprosesser, som (delvis) vil kompensere for 
økte finansutgifter. Denne effektiviseringsgevinsten slår inn fra og med 2021 og baserer seg på anslag. 
En nærmere detaljert gjennomgang av effektiviseringspotensiale vil skje i forbindelse med senere 
budsjettprosesser. 
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Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Til ubundne avsetninger 5 509 8 223 3 727 7 128 4 831 
Bruk av ubundne avsetninger -4 970 -4 985 -2 015 0 0 
Netto avsetninger 539 3 238 1 712 7 128 4 831 

Netto avsetninger i tjenesteområdene -5 555 -1 844 -1 844 -1 844 -1 844 
Totale avsetninger -5 016 1 395 -132 5 285 2 988 

 

Netto driftsresultat 

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

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

Et mål for kommunenes økonomiske robusthet, er netto driftsresultat målt i forhold til driftsinntektene. 
Anbefalt norm og kommunens langsiktige mål er 2 %. Dette vil for 2019 utgjør et netto driftsresultat på 
11,7 millioner kroner. 

Som figuren under viser, er det betydelig forverring i netto driftsresultat i perioden 2013 til 2022,  fra vel 
4 % i 2013 til negativt netto driftsresultat i 2017 og 2018. 
Rådmannens budsjettforslag innebærer noe forbedring utover i planperioden. I 2019 budsjetteres netto 
driftsresultat til 1,4 millioner kroner, men skulle ha vært 10,3 millioner kroner bedre for å være i 
henhold til norm og kommunens langsiktige mål. I økonomiplanperioden er netto driftsresultat 
positivt, men målsettingen på 2 % nås ikke. 

 

  

Figur: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter  i perioden 2013-2022 
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Prognose for renteøkning og store investeringer i planperioden, medfører betydelig økning i 
finansutgifter. Figuren under viser at kommunen i stadig større grad blir nødt til å bruke mer av 
driftsinntektene til å betale renter og avdrag.  

 

Figur: Netto finansutgifter i % av brutto driftsinntekter  i perioden 2017-2022 

Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondet er frie midler fra tidligere år som kan benyttes både til drifts- og investeringsformål. 
Disposisjonsfondet målt i forhold til brutto driftsinntekter, skal ifølge kommunens egne vedtatte 
langsiktige mål, utgjøre fra 6-10 %. Ved utgangen av 2018 vil disposisjonsfondet utgjøre omlag 6,7 % av 
driftsinntektene.  

Rådmannens foreslår at bredbåndsatsingen i 2019 og 2020 finansieres av disposisjonsfondet med den 
begrunnelse at det er et midlertidig tiltak. Rådmannen har balansert årsbudsjettet med avsetninger til 
disposisjonsfond, samlet for planperioden med netto 16,0 millioner kroner. 

 

  

  

 

Figur: netto avsetning til disposisjonsfond 2018 -2022 

 

Rådmannens budsjettforslag medfører at vi kan styrke disposisjonsfondet ytterligere i planperioden 
fram til 2022. 

Endring disposisjonsfond 2019 2020 2021 2022 

Bredbåndsutbygging -4 985 -2 000 0 0 

Avsetning til disposisjonsfondet 8 223 3 727 7 128 4 831 

Netto avsetning disposisjonsfond 3 238 1 727 7 128 4 831 
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Figur: Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 2018-2021 

Disposisjonsfondet vil ved utgangen av planperioden, utgjøre anslagsvis 9 % av driftsinntektene og er i 
henhold til målsettingen. Denne styrkingen er nødvendig for å møte de økonomiske utfordringene med 
økt lånegjeld til investeringer, endringer i eiendomsskatteloven samt nedtrapping av inndelingstilskudd 
fra 2027. 

Som tidligere nevnt, har kommunen et akkumulert premieavvik på 30,8 millioner kroner som ikke er 
regnskapsført. Følgende figur illustrer belastningen på disposisjonsfondet:  

 

 

Figur: Disposisjonsfond korrigert med akkumulert  premieavvik, 2018-2022 

 

Økonomisk utvikling i planperioden  

Vurdering av den økonomiske utviklingen 

 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Sum inntekter -569 289 -582 541 -585 883 -589 799 -594 132 
Sum utgifter 564 066 562 813 565 223 558 800 561 430 

Brutto resultat -5 223 -19 728 -20 661 -31 000 -32 703 

Netto finansutgifter og inntekter 10 239 18 334 20 793 25 715 29 715 

Netto resultat 5 016 -1 395 132 -5 285 -2 988 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -5 016 1 395 -132 5 285 2 988 
Overført til investeringer 0 0 0 0 0 

Årsresultat 0 0 0 0 0 
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Vurdering av det økonomiske handlingsrommet - Økonomiske mål og vurdering av netto driftsresultat 

I sak 22/2018 (strateginotat for budsjett og økonomiplan 2019 - 2022), behandlet i kommunestyret den 
22. juni 2018, ble det blant annet fattet følgende vedtak: 

 Mål for netto driftsresultat er 2 % og bør ved utgangen av planperioden være nådd 

 Mål for disposisjonsfondet er 6-10 % av brutto driftsinntekter. Det skal søkes en netto   
styrking av disposisjonsfondet i løpet av planperioden.  

 Mål er redusert gjeldsbelastning til nivå med sammenlignbare kommuner 

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

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan legges fram med et positivt netto driftsresultat. Likevel 
ligger nivået under målsettingen på 2 % av våre brutto driftsinntekter. Rådmannen gjør oppmerksom på 
at det ikke lagt inn forslag til promilleøkning i 2019. Dette er en medvirkende årsak til at netto 
driftsresultat for 2019 ligger langt under målsetting om et netto driftsresultat på 2 %. 

Også resten av økonomiplanperioden er utfordrende i et økonomisk perspektiv. Gjennom innføring av 
en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattegrunnlaget fra og med 2020, vil kommunens 
inntektsgrunnlag, og dermed handlefrihet, bli ytterligere redusert. For likevel å kunne opprettholde 
balanse i økonomiplanperioden, foreslår rådmannen en gradvis promilleøkning fra og med 2020, men 
spørsmålet er om dette i seg selv er nok til å kunne sikre en tilfredsstillende driftsmargin. I denne 
sammenheng gjøres det imidlertid oppmerksom på at man, på grunn av den obligatoriske 
reduksjonsfaktor på 30 %, kun får en moderat skattebelastning på kommunens innbyggere. 

Eventuelle endringer i oppvekststruktur er ikke innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan, siden det i skrivende stund ikke er fattet et vedtak i denne saken. Eventuell reduksjon av 
driftsnivået innen oppvekstsektoren som følge av endring i struktur, vil kunne endre det økonomiske 
bildet i økonomiplanperioden. Men i denne sammenheng er det også viktig å nevne at eventuelle 
investeringer i nybygg/påbygg vil medføre økte kapitalkostnader. Det henvises til utredningsdokumentet 
for nærmere informasjon om økonomiske virkninger knyttet til endring av oppvekststruktur. 

I økonomiplanen er det tatt høyde for en økning i kommunens lånerente. Her har rådmannen tatt 
utgangspunkt i kommunalbankens prognoser for renteutvikling. Rådmannen har stort fokus på 
nødvendig rentesikring av kommunens låneportefølje. I løpet av høsten 2018 vil rådmannen vurdere 
hvorvidt ytterligere rentesikring er nødvendig, og eventuelt iverksette dette. Likevel vil man måtte ta 
høyde for økte kapitalkostnader som følge av en forventet renteoppgang. 

 Sentrale grep i rådmannens budsjettforslag 

Sykefraværs-/nærværsprosjekt 

Sykefraværet har ligget for høyt over tid i Inderøy kommune, og det sier seg selv at dette vil gå utover 
både tjenesteproduksjonen og kommunens økonomiske status. I løpet av de siste årene har rådmannen 
gjort en del interne omprioriteringer som har frigjort ressurser hos kommunens personaltjeneste. 
Likevel viser det seg at man til tider har kapasitetsmessige utfordringer når det gjelder å jobbe 
kontinuerlig og strategisk med de problemstillingene som er knyttet til sykefravær.  
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I budsjett 2018 ble det satt av midler til et større sykefraværsprosjekt. Det var rådmannens intensjon om 
å ansette en ressursperson, i utgangspunktet i 1 år som skulle få i oppdrag om å jobbe på systemnivå, 
men også opp mot den enkelte enhetsleder og eksterne samarbeidspartnere (NAV, 
bedriftshelsetjeneste, m.m.). Dessuten var det et uttalt ønske at man også skulle jobbe i et 
forebyggende perspektiv. Med utgangspunkt i dette ble det formulert et mandat som ble vedtatt i 
administrasjonsutvalget den 21. mars 2018 (sak 2/2018). Rådmannen har forsøkt å rekruttere en 
prosjektleder til dette sykefraværsprosjektet gjennom en åpen utlysningsprosess. Dessverre har vi ikke 
lyktes med denne tilsettingsprosessen. Parallelt har det likevel foregått mye godt og konstruktivt arbeid 
med sykefravær, blant annet innen hjemmetjenesten. I denne sammenhengen kan man vise til en 
positiv utvikling av sykefraværet innen denne tjenesten, og rådmannen vil bruke anledningen til å gi all 
honnør til alle som har bidratt til dette arbeidet. 

I rådmannens budsjettforslag har man imidlertid på nytt satt av midler til et større sykefraværs prosjekt. 
Rådmannen mener fortsatt at dette er en riktig prioritering av ressurser, ikke minst fordi at man i 
prosjektet kan ta med de erfaringene man har gjort innen enkelte tjenesteområder. I denne 
sammenheng ser man for seg at man nå tar utgangspunkt i en fast ansettelse. Dette både for å gjøre 
stillingen mer attraktiv for aktuelle søkere, men også fordi at kommunen over tid skal gå gjennom større 
omstillingsprosesser, innenfor helse og omsorg, men også innenfor oppvekstsektoren. Et større 
sykefraværsprosjekt bør settes i sammenheng med disse omstillingsprosesser, siden dette favner 
flertallet av alle ansatte i kommunen. 

Som rådmannen har beskrevet tidligere vil etablering av en slik stilling ikke gi garantier for at 
sykefraværet går ned, men det vil etter rådmannens vurdering likevel legge bedre til rette for at vi i enda 
større grad kan jobbe målrettet med sykefraværsrelaterte problemstillinger. Slik sett kan vi ikke ta oss 
råd til å la være. I det videre arbeidet vil man fortsatt ta utgangspunkt i mandatet som ble vedtatt i 
administrasjonsutvalget. Parallelt søkes det også om OU-midler. Dette kan imidlertid ikke gå til drift 
og/eller utbetaling av lønn. I skrivende stund er det fortsatt uavklart om vi får tildelt midlene. 

Økt satsning på digitalisering 

Økt satsning på digitalisering må også ses i lys av det effektiviseringsbehovet kommunen har. Det er en 
klar forventning om at dette innen kort tid bidra til en mer effektiv tjenesteproduksjon. I 2019 vil vi, som 
tidligere nevnt, ha mye fokus på oppfølging av konklusjonene fra DigInn-rapporten. Dette for å sikre at 
man på tvers av kommunesamarbeidet i Inn-Trøndelag, men også innad i egen organisasjon har en felles 
forståelse av målbilde og framtidens digitaliseringsbehov. Dette vil kreve god oppfølging i alle ledd i 
organisasjonen, og rådmannen vil ha ekstra fokus på dette. Dette i kraft av hans deltakelse i styret for 
IKT Inn-Trøndelag, men også innad i egen organisasjon. Lojalitet til den politisk vedtatte 
digitaliseringsstrategien er viktig i denne sammenhengen.  

Etablering av et regionalt innkjøpssamarbeid 

Alle kommunene på Innherred har vedtatt deltakelse i et interkommunalt innkjøpssamarbeid. Her skal 
Inderøy kommune være arbeidsgiverkommune. Som tidligere nevnt er innkjøpssamarbeidet organisert 
som et § 27 samarbeid, men i kraft av at vi er arbeidsgiverkommune, vil Inderøy nok ha et særskilt 
ansvar for at samarbeidet kommer i gang på en bra måte. I skrivende stund foretas det 
rekrutteringsprosesser for å få både leder og innkjøpsrådgiver på plass. 

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

Rådmannen foreslår at det settes av midler til Inderøy Utvikling i en etableringsfase. Dette i kraft av at 
kommunen ønsker å legge til rette for næringsutvikling i kommunen. Som det framkommer i 
beskrivelsen av tiltaket (se eget kapittel om næring), ønsker man at Inderøy Utvikling skal: 

 være et nyttig verktøy for Inderøys næringsliv, 

 hjelpe til med vekst og nyetablering til alles beste i Inderøy, og 

 jobbe aktivt for at Inderøy blir langt mer kjent som besøks- og etablererkommune. 

Videre framkommer det blant annet at Inderøy Utvikling også skal være en operativ organisasjon for 
prosjektledelse innen synlighet, prosesser og administrasjon. Denne delen av organisasjonen skal både 
sikre inntekter for driften og være et nærliggende tilbud for bedrifter, kommuner og nettverk som 
trenger å sette bort prosjekter, markedsføring eller administrasjon. 

Alt med den målsetting å skape flere arbeidsplasser, høyere inntekter og et næringsliv og et bosted 
rigget for å takle utfordringene som kommer i årene fremover.  

I 2018 har det pågått et forprosjekt hvor det blant annet ble etablert et interimstyre og hvor det ble 
ansatt en prosjektleder fram til 1. januar 2019. Prosjektlederen er finansiert gjennom støtte som Inderøy 
kommune gir Inderøy Næringsforening. Gjennom dette forprosjektet blir grunnlaget for et vellykket 
utviklingsselskap være lagt. Rent finansielt avhenger opprettelsen av en betydelig medlemsandel blant 
Inderøys næringsliv, noe prosjektsalg og et avgjørende bidrag fra Inderøy kommune, spesielt i 
oppstartsårene. Rådmannen mener at dette kan være et viktig grep for enda bedre næringsutvikling og 
betrakter dette dermed som et viktig strategisk grep i økonomiplanperioden. Finansieringen forutsetter 
at næringslivet bidrar i form av at de tegner medlemskap. Det henvises i denne sammenheng til vedtak 
fattet i sak 103/2018 i formannskapet den 17. oktober 2018: "Inderøy kommune er seg positiv til å bidra 
økonomisk til Inderøy Utvikling. Det forutsettes at kommunens næringsliv ønsker Inderøy utvikling, og 
synliggjør dette gjennom medlemskap".  

 Det økonomiske utfordringsbildet utover planperioden 

Rådmannen knytter store bekymringer til perioden etter økonomiplanperioden. Bekymringene kan i all 
hovedsak sammenfattes i to hovedpoeng: 

Forslag om å bruke formuesverdi som utgangspunkt for eiendomsskattegrunnlaget  

Regjeringen har foreslått at formuesgrunnlag skal brukes som eiendomsskattegrunnlag, i tillegg til at det 
er foreslått innføring av en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. For Inderøy vil dette bli effektuert fra 
og med 2024, siden kommunen har gjennomført en taksering av alle eiendommer etter 2013. 
Formuesgrunnlaget vil kunne gi et lavere eiendomsskattegrunnlag, som dessuten blir redusert 
ytterligere gjennom den pålagte reduksjonsfaktor. På det nåværende tidspunkt er den økonomiske 
effekten av dette virkemidlet usikker, men det sier seg selv at kommunens handlingsrommet blir mindre 
ved innføring av endringene i eiendomsskatteloven. Videre vil det være større administrasjonskostnader 
forbundet med dette, siden formuesgrunnlaget må oppdateres hvert år, mot dagens ordning hvor 
retakseringen skjer hvert 10. år. 

Den økonomiske utfordringen dette grepet vil kunne medføre, kommer på toppen av det 
utfordringsbildet som rådmannen har skissert tidligere. Hvis tiltaket blir gjennomført, utløser dette et 
nytt effektiviseringsbehov. Rådmannen vil komme tilbake til dette, dersom det viser seg det blir aktuelt.  
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Bortfall av inndelingstilskuddet i 2032 

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

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

 2028      4 mill. kroner 

 2029      8 mill. kroner 

 2030      12 mill. kroner 

 2031      16 mill. kroner 

 3032      20 mill. kroner 
 

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

Oppsummering av det økonomiske utfordringsbildet med bakgrunn av kommunens driftsnivå 

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

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

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

 Inderøy kommune har fattet vedtak om at man skal bestå som egen kommune. Dette vedtaket 
er fra statlig hold betraktet som at man ønsker å være "frivillig liten". Dette straffer seg gjennom 
en reduksjon i basistilskuddet. 

 Inderøy kommune har hatt et historisk høyt investeringsnivå de siste årene. Dette har 
medført en betydelig økning i rente- og avdragsutgifter, noe som vil utfordre driften og evne til 
prioritering. Dette bildet kan bli forsterket hvis vedtak i oppvekstutredningen utløser et 
ytterligere investeringsbehov. 

 Omstilling innen helse- og omsorgssektoren vil ikke gi noe nettoinnsparing. Dette på grunn av 
økning av kapitalkostnader, samt demografisk utvikling. 

 Inntektspotensialet knyttet til eiendomsskatt vil sannsynligvis bli redusert. Dette på grunn av 
innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor, at formuegrunnlaget skal brukes som 
eiendomsskattegrunnlag, samt redusert handlefrihet knyttet til fastsetting av promillesatsen. 

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

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

Oppsummert vil man kunne imøtekomme utfordringene på følgende måte: 

 Gradvis økning av promillesatsen for boliger og fritidseiendommer i løpet av 
økonomiplanperioden. Progresjon i økningen vil være avhengig av om forslagene til endringer i 
eiendomsskatteloven blir vedtatt. 
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 Promillesatsen for kategorien verk og bruk og andre næringseiendommer bør også være 
gjenstand for vurdering. 

 Oppfølging av anbefalingene som ligger i helse- og omsorgsutredningen. 

 Oppfølging av vedtak som blir fattet i forbindelse med oppvekstutredningen. 

 Økt innsats rettet mot det høye sykefraværet som beskrevet ovenfor. 

 Økt innsats og fokus på gevinstrealisering som digitalisering kan gi oss 

 Økt innsats og fokus på gevinstrealisering og kontraktsoppfølging gjennom et større regionalt 
samarbeid innen innkjøp 

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

Kommunens tjenesteområder 

Politikk  

Politisk virksomhet - driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ordfører 1 281 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 
Kommunestyret 1 238 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 
Valg 167 0 200 0 200 0 
Kontroll og revisjon 1 059 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 
Diverse råd og nemder 80 88 88 88 88 88 
Tilleggsbevilgning til FSK disp. (budsjettpost) 0 200 200 200 200 200 

Sum 3 826 3 787 3 987 3 787 3 987 3 787 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Området omfatter underliggende funksjoner som ordfører, kommunestyre, valg, kontroll og revisjon, 
diverse råd og nemnder. 

  

 Politisk aktivitet gjennomføres inneværende år i henhold til fastsatte planer. Kommunestyret vedtok i 
sak 44/18 å endre antall medlemmer slik: 

 Kommunestyret: Fra 31 til 25 medlemmer 
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 Formannskap: Fra 9 til 7 medlemmer 

 Hovedutvalg: Fra 11 til 7 medlemmer 

 Det forutsettes at flere faste representanter enn lovens minstekrav på en, inngår i kommunens 
kontrollutvalg. 

 Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  3 787 3 787 3 787 3 787 

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

Tidligere vedtatte endringer 200 0 200 200 

Konsekvensjustert ramme 3 987 3 787 3 987 3 987 
Innsparingstiltak     

Valg 0 0 0 -200 
Sum Innsparingstiltak 0 0 0 -200 

Nye tiltak og realendringer budsjett 0 0 0 -200 

Ramme 2019-2022 3 987 3 787 3 987 3 787 

 

Sammendrag budsjett 

Politisk virksomhet 

Det kan forventes økonomisk gevinst av reduksjon i antall medlemmer. Rådmannen har lagt til grunn at 
godtgjørelsen kan øke og dermed ikke endret budsjettrammen, 

Råd og utvalg 

Budsjettet omfatter i hovedsak kostnader til eldres råd, rådet for likestilling og funksjonshemmede og 
ungdomsrådet. Budsjettramme til funksjoner råd og nemnder foreslås på samme nivå som i 2018, kr 88 
400 fordelt slik: 

Ungdomsrådet: kr 40 000, 
Eldres råd: kr 30 000, 
Rådet for likestilling og funksjonshemming: kr 13 400 

Kontroll og tilsyn 

Budsjettet for KonSek Trøndelag IKS ble vedtatt på selskapets representantskapsmøte 16.04.18 med en 
kostnadsøkning i forhold til forrige år. Revisjon Midt-Norge SA har vedtatt budsjettet sitt for 2019 i 
årsmøte 01.10.2018. Den totale rammen for kontroll og tilsyn, er i 2019 1 146 000 kroner. I kontroll- og 
tilsynssammenheng er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjons-tjenester, ellers inneholder 
budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift. Faglig oppdatering i form av å delta på enkelte kurs og 
konferanser vil være viktig. 
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Administrasjon 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrasjon 8 934 9 640 7 572 7 572 7 572 7 402 
Personal og kompetanse 3 447 3 399 3 491 3 491 3 491 3 491 
Servicetorg 4 519 4 978 4 978 4 978 4 978 4 978 
IT-Tjeneste 5 426 6 034 6 604 6 604 6 604 6 604 
Div fellesutgifter 574 513 513 513 513 513 
Førskole 325 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 
Grunnskole 325 526 526 526 526 526 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 162 163 163 163 163 163 
Salg og skjenkebevilling -149 -47 -47 -47 -47 -47 
Plansaksbehandling 1 403 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 
Byggesaksbehandling og eierseksjonering -403 -22 378 378 378 378 
Kart og oppmåling 366 570 570 585 585 585 
Kommunal næringsvirksomhet -97 -130 -130 -130 -130 -130 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet 905 926 952 952 952 952 
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv. 1 127 1 301 1 301 1 301 1 301 1 301 
Naturforvaltning og friluftsliv 301 522 522 522 522 522 
Kommunalt Viltfond 114 -23 12 12 12 12 
Kommunalt Fiskefond 5 92 92 92 92 92 

Sum 26 066 31 206 30 261 30 276 30 276 30 106 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Administrasjon består av sentraladministrasjon, service og støtte, samt enhet plan, landbruk og miljø.  
 
  

Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrasjon 8 934 9 640 7 572 7 572 7 572 7 402 
Personal og kompetanse 3 447 3 399 3 491 3 491 3 491 3 491 
Servicetorg 4 519 4 978 4 978 4 978 4 978 4 978 
IT-Tjeneste 5 426 6 034 6 604 6 604 6 604 6 604 
Div fellesutgifter 574 513 513 513 513 513 
Førskole 325 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 
Grunnskole 325 526 526 526 526 526 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 162 163 163 163 163 163 
Salg og skjenkebevilling -149 -47 -47 -47 -47 -47 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet 905 926 952 952 952 952 

Sum 23 208 27 459 26 079 26 079 26 079 25 909 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

I virksomhetsområdet inngår funksjonen administrasjon som består av rådmann, ass.rådmann, 
rådmannens stab (økonomi, personal, utvikling),  servicetorg, rådgivning og støtte til oppvekst 
(skole/barnehage). Fellesutgifter til Inn-Trøndelag skatteoppkrever, IKT Inn-Trøndelag, Inn-Trøndelag 
regnskap og lønn, Innherred innkjøp, salgs- og skjenkebevilling. Frikjøp av tillitsvalgte og 
hovedverneombud, opplæring av verneombud, kjøp av fellestjenester BHT, årlig samling for alle ansatte, 
forsikring av alle ansatte i henhold til hovedtariffavtalen. 
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Virksomhetsplan 

 
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 

Mål 
2022 

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

Kommunens overordna 
verdier med Åpenhet, 
Raushet og Respekt skal 
legges til grunn i 
organisasjonspolitikken. 

Alle enheter følger opp resultat fra 
medarbeiderkartleggingen 

Målrettet 
aktivitet pr. 
enhet med 

tertialvis 
rapportering 

 

Styrke samarbeidet med 
nabokommuner gjennom Inn-
Trøndelag 

Utvide samarbeidet 
med andre aktører for å 
øke kvaliteten på 
tjenester 

Digitaliseringsstrategi for Inn-
Trøndelag er implementert i 
organisasjonen. Dette kommer til 
uttrykk i etablering av: 
kompetansenettverk, regime for 
gevinstanalyse og -realisering, regime 
for regional prioritering av 
digitaliseringsprosjekter 

Se 
Indikatornavn 

Gevinstr
ealiserin

g 

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

Stimulere til økt 
regional 
tjenestesamarbeid 

Innherred Innkjøp er etablert Etablering er 
ferdig primo 

2019 

Samarb
eidet 

har 
generer

t en 
reell 

gevinstr
ealiserin

g - 
utvidels

e 
vurdere

s 

    Kartlegge behov og mulighet for økt 
tjenestesamarbeid på Innherred, 
primært innen IKT 

Avdekket 
behov og evt. 

igangsatt 
utredningsarb

eid 

Videre 
oppfølging 

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

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

Drift innenfor de vedtatte 
økonomiske rammer 

Balanse Balanse 

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

Oppvekstsektor er 
organisert og 
strukturert i henhold til 

Oppfølging av oppvekstutredningen 
skal skje i tråd med vedtak som er 
fattet i saken 

Iverksetting av 
omstillingspro

sess 

Iverkset
ting 
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Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 

Mål 
2022 

oppvekst, blir selvstendige, 
kunnskapsrike og utvikler 
demokratisk deltagelse. 

vedtak, fattet i 
oppvekstutredningen 

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

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

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

Faktisk sjekk 0 

    Dialog og samhandling omkring 
kontroversielle tema som 
tjenestestruktur og eiendomsskatt 

Faktisk sjekk 0 

   Igangsettelse av et større 
nærværsprosjekt med egen 
prosjektleder 

7% sykefravær 0 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  27 459 27 459 27 459 27 459 

Tekniske justeringer     
Helårseffekt styrket pedagogtetthet barnehager -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Andre tiltak 85 85 85 85 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  76 76 76 76 
Helårsvirkning av lønnsoppgjør kap 5. 2018 50 50 50 50 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 38 38 38 38 
Sum Tekniske justeringer -1 750 -1 750 -1 750 -1 750 

Tiltak forrige år     
Endret bemanningsnorm barnehager 1 000 1 500 2 000 2 000 
Husleie Øvergata 4 2018-2021 -558 -558 -558 -558 
Utredning helse, omsorg og sosial  -150 -150 -150 -150 
AKSET innholdsprosjekt forlenges -95 -95 -95 -95 
Sum Tiltak forrige år 197 697 1 197 1 197 

Tidligere vedtatte endringer -1 553 -1 053 -553 -553 

Konsekvensjustert ramme 25 906 26 406 26 906 26 906 
Innsparingstiltak     

Effektiviserinsgtiltak generell -70 -70 -70 -70 
Husleie Øvergata 4 2018-2021 0 0 0 -170 
Sum Innsparingstiltak -70 -70 -70 -240 

Nye tiltak     
Styrking IKT Inn-Trøndelag 570 570 570 570 
Innkjøpssamarbeid Innherred 370 370 370 370 
Interkommunal kommuneadvokat 315 315 315 315 
Økt stillingsandel hovedvernombud 53 53 53 53 
Sum Nye tiltak 1 308 1 308 1 308 1 308 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 238 1 238 1 238 1 068 

Ramme 2019-2022 27 144 27 644 28 144 27 974 

 

Sammendrag budsjett 

Enheten har en økonomisk ramme som vil bidra til å holde aktiviteten på samme nivå i 2018 som i 2017.  
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Tiltak forrige år 

Endret bemanningsnorm barnehager 

I 2018 ble det satt av midler av sentralt til styrking i bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm fra 
1.8.2018. Det ble lagt inne halvårseffekt, beregnet til 1 mill. kroner i 2018. Fra 2019 helårseffekt med 2 
mill kroner. I 2019 er budsjettert beløp 2 mill. korner fordelt på enhetene ved teknisk justering. 

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

Innsparingstiltak 

Husleie Øvergata 4 2018-2021 

Husleie bankbygget 1. etasje utgår fra 1.1.2019. Fra 1.1.2022 opphører avtalen. 

Nye tiltak 

Styrking IKT Inn-Trøndelag 

I driftsbudsjettet så innebærer rådmannens forslag for 2019 en betydelig økning av IKT-budsjettet 
sammenlignet med tidligere år. For regionen til sammen er økningen på 2 474 000 kroner, og Inderøy 
kommunes andel utgjør 570 000 kroner. De viktigste årsakene til dette er økte kostnader på noen 
sentrale områder. På området samband og linjeleie har man foretatt en oppgradering for å øke 
utnyttelsesgraden og feiltoleransen i nettverket. Kostnadene til lisenser øker grunnet omlegging av 
lisensieringsmodell fra Microsoft. Vi har i dag ikke noe reelt alternativ til Microsoft som generelt 
kontorstøtteverktøy. I denne pakken ligger også nødvendige verktøy for å effektivisere pc-forvaltningen 
og sikkerhet på pc-er. Inn-Trøndelag benytter samme lisensmodell som Innherred kommunesamarbeid 
og Værnesregionen, som også må ta en lignende økning som vår region. Videre så er budsjettallene til 
drifts- og serviceavtaler økt. Dette er en justering til det faktiske nivået man har ligget på de siste to-tre 
årene, men som tidligere år er kompensert med underforbruk på lønnspostene grunnet vakante 
stillinger. Det vurderes som vanskelig å fortsette å planlegge ut fra det, blant annet ut fra arbeidet med 
de tidligere beskrevne satsingene innenfor digitalisering som et viktig virkemiddel for å effektivisere 
tjenesteproduksjonen på sikt.  

Innkjøpssamarbeid Innherred 

Kommunestyret har i sak 39/18, behandlet den 01.10.18 vedtatt å slutte seg til et større regionalt 
innkjøpssamarbeid: Innherred innkjøp. Samarbeidet skal sikre blant annet bedre innkjøpsprosesser, 
bedre kontraktsoppfølging, og dermed større gevinstrealisering. Det er vanskelig å forutse hvor mye 
effekt man kan få ut av dette samarbeidet i oppstartsfasen (oppstart 1. januar 2019), og dermed er det i 
første omgang ikke innarbeidet en reell effektiviseringsgevinst som kompenserer for merutgiften. Fram 
til og med 2018 har Inderøy hatt et avtalebasert samarbeid med Steinkjer om innkjøp. Kostnadene 
knyttet til denne avtalen var kun ca. kr. 50 000,- og dermed langt fra tilfredsstillende i forhold til behov 
for oppfølging innenfor området. Det er på bakgrunn av dette at det er lagt inn en merkostnad for 2019. 
Det forventes at dette på kort sikt kan bli kompensert med bedre innkjøpsavtaler. 

Interkommunal kommuneadvokat 

Inderøy kommune har inngått et interkommunalt samarbeid i Inn-Trøndelag om kommuneadvokat. Det 
henvises i denne sammenheng til kommunestyresak 17/2017, behandlet den 24.04.2017. Samarbeidet 
kom i gang i desember 2017. Etter ca. 1-års drift ser vi at vi har dratt bra nytte ut av samarbeidet, både 
når det gjelder tilgang til juridisk rådgivning i den daglige driften, men også i saker hvor vi ellers har 
måttet leie inn advokattjenester eksternt. 
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I opprinnelig budsjett 2018 ble det i utgangspunkt ikke satt av midler til dette samarbeidet, derfor 
registreres dette som et nytt tiltak i budsjett 2019. Tiltaket må ses opp mot reduserte kostnader i 
advokatutgifter, primært innenfor barnevern. 

Plan, landbruk og miljø  

Driftsbudsjett - fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Plansaksbehandling 1 403 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 
Byggesaksbehandling og eierseksjonering -403 -22 378 378 378 378 
Kart og oppmåling 366 570 570 585 585 585 
Kommunal næringsvirksomhet -97 -130 -130 -130 -130 -130 
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv 1 127 1 301 1 301 1 301 1 301 1 301 
Naturforvaltning og friluftsliv 301 522 522 522 522 522 
Kommunalt Viltfond 114 -23 12 12 12 12 
Kommunalt Fiskefond 5 92 92 92 92 92 

Sum 2 857 3 747 4 182 4 197 4 197 4 197 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

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

Utfordringer og strategi 

Bemanningen innenfor alle fagfeltene er knapp, og det er derfor stor sårbarhet spesielt i forhold til 
fravær, permisjoner etc. Utfordringen fremover vil være å sikre rekruttering, samt å møte kompetanse- 
og servicekrav innenfor stadig mer komplekse saksfelt.  Det henvises for øvrig til enhetenes 
virksomhetsplan for en nærmere beskrivelse av utfordringsbildet og strategi for 2018. 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 Mål 2022 

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

Bidra til verdiskaping bl.a. 
med vekt på lokale ressurser.  

Økt søknad på areal og 
dyretall 

1,5 % 1,5 % 

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

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

Behandlede byggesaker og 
private reguleringsplaner - 
bl.a. gjennom ressursøkning 
som foreslått 

240 240 

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

Antall dekar tatt ut av LNF 
formålet i kommuneplanens 
arealdel 

2,0 % 2,0 % 

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

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

Gjennomføring av opplæring 
og jevnlige øvelser 

Årlig revidering  
av planer og 

minst 2 øvinger 
i året 

Årlig 
revidering av 

planer og 
minst 2 

øvinger i året 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  3 747 3 747 3 747 3 747 

Tekniske justeringer     
Helårsvirkning av lønnsoppgjør kap 5. 2018 117 117 117 117 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  33 33 33 33 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 2 2 2 2 
Sum Tekniske justeringer 152 152 152 152 

Tiltak forrige år     
Kommunekart Proff -20 -20 -20 -20 
Modul - bruk av felles nasjonal kartdatabase.   0 15 15 15 
Sum Tiltak forrige år -20 -5 -5 -5 

Tidligere vedtatte endringer 132 147 147 147 

Konsekvensjustert ramme 3 879 3 894 3 894 3 894 
Innsparingstiltak     

Bortfall av kommunal andel - skogsbilveg -220 -220 -220 -220 
Sum Innsparingstiltak -220 -220 -220 -220 

Nye tiltak     
50 % byggesaksstilling 400 400 400 400 
Økning inntekt byggesaksgebyr pga økt ressurs -400 -400 -400 -400 
Kostnader til skadefellingslag i Inderøy, tilskudd fra staten  -150 -150 -150 -150 
Kostnader skadefellingspersonelle ( vedtak i hovedutvalg Natur) 150 150 150 150 
Sum Nye tiltak 0 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett -220 -220 -220 -220 

Ramme 2019-2022 3 659 3 674 3 674 3 674 

 

Innsparingstiltak 

Bortfall av kommunal andel - skogsbilveg 

I budsjettet til Plan, landbruk og miljø har det over flere år vært sett av kr. 220.000.- som skulle vært 
med å finansiere en skogsbilveg ved Røflovannet. Nå er kommuneskogen solgt og midlene vil ikke bli 
benyttet til dette formålet. Midlene skulle tas ved skogavgift (avsett midler ved salg av skog og 
statstilskudd). 

Disse midlene kan nå fjernes på konto 13700- kjøp av andre og funksjon 3200 Kommunal 
næringsvirksomhet. 

Nye tiltak 

Økning inntekt byggesaksgebyr pga. økt ressurs 

Det vil alltid være en viss usikkerhet til inntektsnivået knyttet til byggesaksgebyr. Rådmannen tar 
imidlertid utgangspunkt i at inntekter knyttet til byggesaksgebyr dekker merkostnader knyttet til en 
stillingsøkning på 50%. 

Som innspill til budsjett og argumentasjon for økt stillingsstørrelse for byggesak har enheten Plan, 
Landbruk og miljø gjort undersøkelser i de største nabokommunene. 
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Dette omfatter alle typer byggesaker som i tillegg til rene byggesaker også omfatter utslipp, fradeling, 
tilsyn og ulovlighetsoppfølging, Inkl. klagesaker og framlegging av saker for politisk behandling. 
 

Inderøy kommune Steinkjer kommune Levanger kommune Verdal kommune 

6.800 innb. 21.972 innb. 19.872 innb. 14.849 innb. 

1 ,5 saksbehandler 1 fagansvarlig + 
6 saksbehandlere 

1 fagansvarlig + 
6 saksbehandlere, 
samt 1 prosjekt 
ulovlighet 

1 fagansvarlig (felles 
med plan) + 
4 saksbehandlere 
(innmeldt behov er 
under oppbygging) 

4533 innb/saksbeh 3138 innb/saksbeh 2484 innb/saksbeh Ca. 2970 innb/saksbeh 

Direktoratet for byggkvalitet har uttalt/skrevet at normen for antall stillinger i en kommune bør være en 
saksbehandler per 3000 innbyggere. 

Man ser ingen argumenter for at det er mindre byggesaker pr. innbygger for Inderøy kommune enn de 
øvrige kommunene. I tillegg er Inderøy kommune en stor hyttekommune som ikke ligger tilbake for de 
øvrige, at Inderøy kommune har en lang strandlinje vil også påvirke krav til kontroll ved oppfølging og 
riktig saksgang for innkomne saker samt oppfølging av saker innenfor 100-meterssonen. 

Kostnader til skadefellingslag i Inderøy, tilskudd fra staten  

Viser til Hovedutvalg for naturs vedtak om oppretting av skadefellingslag i Inderøy – eventuell 
håndtering av dette i budsjettet for 2019.  

 Kostnader til dekning av lønn til jegerne dekkes av staten med kr. 1600,- pr. dag, innenfor en 
ramme gitt av fylkesmannen i forbindelse med utsteding av fellingstillatelse. 
Eks.: 7 jegere – 5 dager – 1600 kr/dag = 56000 kr 

 Fylkesmannen gir i tillegg en ramme på inntil kr. 30.000,- til dekning av felleskostnader i 
tilknytning til jakten (dekker ikke kommunal administrasjon). 
Det stilles krav til at jaktleder fører timelister og dokumenterer alle utgiftene. 
  

 Kursing av skadefellingsjegere utføres av Norges Jeger- og fiskerforbunds kurssenter i Flå på 
oppdrag fra Miljødirektoratet. 4-dagers kurs til en kostnad av ca. kr. 5000,- pr jeger + reise og 
opphold. 
Det kan søkes til Fylkesmannen om støtte til dekning av kostnadene. Stor variasjon i 
Fylkesmennenes praksis med hensyn til hvor stor andel av kurskostnadene som dekkes. 
  

 Det er kommunene som står ansvarlig for avlønning av skadefellingsjegerne (både de lokale 
jegerne og innleide regionale jegere). 

 Aktuelle tall for 2019 budsjettet: 

                Skadefellingsjakt i 10 dager med 7 jegere a kr. 1600,-          = 112.000,- 

                Kursing av 4 jegere a kr. 5000,-                                                  =   20.000,- 

                Reise og overnatting for 4 jegere                                               =   15.000,- 

        Samlede kostnader                                                                       = 147.000,- 
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Investeringsbudsjett administrasjon 
 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter   Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

 Netto 
prosjekt 

utgift 
 

Utgift 
2019 

Utgift 
2020 

Utgift 
2021 

Utgift 
2022 

Utgift 
2019-

22 

Administrasjon            
Digitaliseringsprosjekter 
(Diginn) 

  2022 3 600  3 600 2 100 500 500 500 3 600 

Utskifting av IKT-infrastruktur    2024 1 900  1 900 200 200 200 200 800 

Utskiftning av pc'er   2025 20 118  20 118 2 000 
2 00

0 
2 00

0 
2 000 8 000 

Økonomisystem   2025 2 433  2 433 250 250 250 250 1 000 
Sum Administrasjon    28 051  28 051 4 550 2 950 2 950 2 950 13 400 

Sum investeringsprosjekter    28 051  28 051 4 550 2 950 2 950 2 950 13 400 

 

Digitaliseringsprosjekter (Diginn) 

Kommunen har sluttet seg til et samarbeid om digitalisering med de øvrige kommunene i Inn-Trøndelag 
med visjon smartere sammen, smartere sammen. 

Ambisjonen er blant annet at: 

 Innbyggerne innen 2022 bruker digitale tjenester som hovedkanal i dialog med kommunen. 

 Digitale læringsverktøy er en integrert del av indervisningen i alle skoler 

 Velferdsteknologi er en integrert del av helse- og omsorgssektoren 

I 2019 skal Inn-Trøndelagskommunene til sammen avsette 10 millioner kroner til slike 
investeringsprosjekter. Inderøy kommunes andel utgjør 2,1 millioner kroner. 

Kommunestyrene har vedtatt å forplikte seg til årlige påfyll av fondet, også ut over den initielle 
bevilgningen i 2019. Behovet vil utredes nærmere når prosess for kartlegging og prioritering av 
digitaliseringsprosjekter er etablert. Rådmannen anslår i første omgang et årlig behov på 0,5 millioner 
kroner i økonomiplanperioden.  

Utskifting av IKT-infrastruktur  

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

Utskiftting av pc'er 

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

Økonomisystem 

Prosjektet er arbeid med å videreutvikling av økonomisystemet Agresso. Plan for utvikling av agresso er 
vedtatt av administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet. 
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I 2019 omfatter videreutviklingen av nye funksjoner i økonomisystemet spesielt innen personal og lønn. 
Alle ansatte skal kunne oppdatere opplysninger elektronisk, tillegg til å levere reiseregninger elektronisk. 
Videre skal arbeidsflyt av hovedboksbilag endres slik til elektroniske bilag.  

Oppgraderingen og digitaliseringen skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, samt at kvalitet 
forventes forbedret og dermed lavere risiko for feil. 

Oppvekst 

 Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrasjon 550 5 -50 -50 -50 -50 
Førskole 45 482 45 345 46 430 46 300 46 300 46 300 
Grunnskole 77 172 76 111 76 044 75 330 75 195 75 195 
Styrket tilbud barnehage 2 684 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 
Voksenopplæring 684 805 805 805 805 805 
Skolefritidstilbud 402 919 919 919 919 919 
Skoleskyss 2 992 3 227 3 227 3 227 3 227 3 227 

Sum 130 181 128 989 129 952 129 108 128 973 128 973 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

Barnehager: Seks kommunale og fire private. Antall barn i barnehagen per 01.08.18 er 355; henholdsvis 
268 i kommunale barnehager og 87 i private. 

Skoler: Seks barneskoler og en ungdomsskole + privat skole i Framverran. Antall elever i kommunal 
grunnskole er cirka 840, derav 268 elever i ungdomsskolen. 

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

Budsjettrammen for oppvekst vil i 2019 være på 130,8 millioner kroner. Av denne potten utgjør 
fellesområdet for oppvekst, ansvar 200, cirka 19,4 %; en reduksjon på 3,5 % sammenlignet med 2018. 
Det skyldes blant annet mindre overføringer til private barnehager. 
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Kostra-analyse 

  
Barnehage; netto driftsutgifter - andel av tot. utg. i kommunen (%)  

Kommentar: 
Inderøy kommune bruker noe mindre ressurser på barnehage i prosent av kommunens totale 
driftsutgifter, i 2017 enn i 2016, og omtrent på linje med forbruket i 2014. Ressursbruken for Inderøy i 
2017, er mindre enn for landet uten Oslo og NT. Inderøy bruker fortsatt mer ressurser på barnehage enn 
Kostragruppe 11. 

 

Barnehage; korrigerte brutto driftsutgifter i k roner per barn i kommunal barnehage  

Kommentar: 
Inderøy kommune bruker, på linje med andre sammenlignbare grupper, mer ressurser i 2017 enn i hhv. 
2015 og 2016. 
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Elever per kommunal grunnskole(B)  

 Kommentar:  

Elevtallet per skole er lavt i Inderøy sammenlignet med alle andre grupper. Dette er tall inkludert 
Inderøy ungdomsskole. 

  

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. -10.årstrinn(B)  

Kommentar: 

Det er et synkende antall elever per gruppe i Inderøyskolen, og gjennomsnittlig gruppestørrelsen er i 
2017 betydelig lavere enn for andre sammenlignbare grupper. 
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Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto 
driftsutgifter 

 

Kommentar: 
Inderøy har brukt mindre ressurser på grunnskole i prosent av samlede netto driftsutgifter de siste 
årene. I 2017 bruker Inderøy betydelig mindre enn NT og er på linje med landet uten Oslo og 
kostragruppe 11 når det gjelder forbruk. 

  

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger  

 
Kommentar: 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202) per innbygger, har holdt seg stabilt siste tre år og ligger over alle 
andre grupper man sammenligner seg med. 
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Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger  

 Kommentar: 
Inderøy kommune bruker noe mindre per innbygger til skolelokaler i 2017, sammenlignet med tidligere 
år (2014-2016).  Forbruket i 2017 er lavere enn grupper man sammenligner seg med; Inderøy kr. 1862 
kontra NT kr. 2365. 

 

  

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger  

Kommentar: 
Inderøy kommune bruker mer ressurser til skoleskyss, per innbygger, enn alle sammenlignbare grupper. 
Ressursbruken har avtatt noe siste år (fra kr. 474 til kr. 441). 
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Utfordringer og strategi 

Fellesområdet for oppvekst ligger under rådmannen og fordeler ressurser blant annet til: 

 Tilskudd ikke-kommunale barnehager 

 Styrket tilbud barnehage 

 Tiltak for barn i fosterheim 

 Driftstilskudd for barn i barnehager i annen kommune 

 Skoleskyss 

 Desentralisert kompetanseheving (DEKOM) 

 Ressurser til intern kompetanseheving 

Oppvekstområdet har særlig fokus på samhandling på tvers av enheter og tjenesteområder - til beste for 
barn og unge. Dette for å kunne gi et best mulig helhetlig oppvekst- og opplæringstilbud til alle, men 
også for å utnytte ressursene best mulig; faglig så vel som økonomisk. Det er en målsetting om at 
ressurser til spesialpedagogikk, både i barnehage og skole, skal holdes på et fornuftig og akseptabelt 
nivå. Når det er sagt har man fortsatt tidlig innsats som målsetting - noe som fordrer at innsatsen bør 
være størst i barnehage og småskole. 

Det er utfordringer knyttet til å stipulere nøyaktige kostnader til de ansvarsområdene som ligger under 
fellesområdet (200), og særlig til tiltak for barn plassert i fosterheim og spesialpedagogisk hjelp. 

Ny Kvalitetsplan for oppvekst er vedtatt høsten 2018. Den er et resultat av et utstrakt samarbeid mellom 
aktørene i skole og barnehage. I perioden 2018-2021 skal oppvekst ha to hovedfokusområder; 
livsmestring og digital læring/digitalisering i skole og barnehage. Det vil i 2019, og i 
økonomiplanperioden, være behov for kompetanseheving på disse to hovedfokusområdene. Det vil 
også være fortsatt behov for satsing på digitale plattformer og verktøy. 

  

BARNEHAGE 
Inderøy kommune har seks kommunale og fire private barnehager (fra 01.08.18) med omlag 355 barn 
per dato - en liten økning sammenlignet med samme tidspunkt i 2017. Det er noen flere barn under tre 
år i 2018 enn i 2017. Blant de private barnehagene er det to rene familiebarnehager. 

En privat barnehage, Elvebakken barnehage, ble lagt ned 31.07.18. Det medførte at antall barn i Røra 
barnehage har økt betraktelig, og per 01.08.18 er det 66 barn i Røra barnehage. 

Alle barnehagene, både de kommunale og de private, har fylt plassene. Høsten 2018 fikk også barn født 
i september, oktober og november 2017, plass. Alle barn i Inderøy kommune med rett til plass i 
barnehage, og med søknad innenfor fristen, har med andre ord fått plass. 

Per 01.08.18 gjelder lovfestet pedagognorm i barnehagen; det vil si en barnehagelærer per 7. barn 
under tre år og en barnehagelærer per 14. barn over tre år. Fra og med 01.08.19 gjelder ny 
bemanningsnorm for barnehage. Det betyr krav om en ansatt for hvert 3.barn under tre år og en 
ansatt for hvert 6.barn over tre år. Kravene gjelder på barnehagenivå; ikke på avdelingsnivå.   

Rådmannen registrerer at de kommunale barnehagene har en utfordrende situasjon ressursmessig 
dersom man skal ivareta pedagognormen og bemanningsnormen. 
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Utvikling av barnetallet i barnehagene; kommunale og private fram til 12.10.18.  

 
Ny sats for helplass i barnehagen 01.01.19, er kroner 2990. Det tilsvarer en prisøkning på helplass på 2,8 
%. Satsen på helplass per 01.08.19, er på kroner 3040. Barnehagenes budsjettrammer er justert i 
henhold til forventede merinntekter knyttet til økt betalingssats og på bakgrunn av ny pedagog- og 
bemanningsnorm. 

Overføringene til private barnehager for kommende år, reduseres på grunn av nedleggelse av en privat 
barnehage. Reduksjonen er anslått å utgjøre i størrelsesorden 3,8 millioner kroner. 

STYRKET TILBUD BARNEHAGE 
Funksjonshemmede barn har, etter lov om barnehager, rett til særskilt tilrettelegging for å ha 
tilstrekkelig utbytte av tilbudet. Funksjonshemming defineres bredt, blant annet regnes 
oppmerksomhets- og samspillsvansker som en funksjonshemming. I tillegg har barn med behov for 
spesialpedagogisk hjelp rett til vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 5-7. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste. En ny interkommunal tjeneste ble etablert 01.01.18 med Steinkjer 
som vertskommune; Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for Inderøy, Steinkjer og Verran. Det forventes at 
man på kostnadssiden holder seg på omtrent samme nivå som i 2018. 

 SKOLE 
Antall elever som er registert ved grunnskoler i Inderøy per september 2018, er 840. Antallet har gått 
ytterligere ned sammenlignet med foregående år (861). Inderøy kommune jobber aktivt med å skape 
bolyst og legge til rette for gode oppvekstvilkår. Det er et mål at dette skal bidra til å øke antallet 
innbyggere i kommunen og med det også få flere elever i grunnskolen. 

Elevtallsutvikling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Sakshaug skole 181 201 192 197 191 192 174 179 167 

Sandvollan skole 100 111 108 100 106 101 98 95 84 

Røra skole 115 104 113 99 106 104 99 99 108 

Utøy skole 71 75 80 80 78 84 77 71 73 

Lyngstad 47 46 45 43 43 43 51 54 53 

Mosvik 62 58 51 53 57 49 50 45 45 

Sum barneskoler 576 595 589 572 581 573 549 543 530 

Inderøy ungdomsskole 302 296 274 268 255 254 254 263 266 

Totalt 878 891 863 840 836 827 803 806 796 
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Elevtallsutvikling til og med 2023 

Inderøyskolen har et godt omdømme, både internt i kommunen, og eksternt. Skolene kan vise til gode 
resultater over tid - det gjelder så vel faglige resultater som selve skolemiljøet. Resultatene på nasjonale 
prøver på 5.trinn og 8.trinn høsten 2017, er bedre enn i 2016, men man har ennå ikke nådd 
målsettingene om å ligge på nasjonalt snitt eller bedre (jamfør Kvalitetsmeldingen 2016-2017). 
Resultatene på 9. trinn er på samme nivå som foregående år - noe under nasjonalt snitt. 

Inderøyskolen må fortsatt ha større læringstrykk framover. Målet er å øke læringsutbyttet til alle 
elevene. Det vil igjen føre til bedre gjennomføring og høyere score på grunnskolepoeng. 

Elevundersøkelsen 2017-2018 viser at elevene på barnetrinnet trives og er godt fornøyd - og resultatene 
er stort sett på linje med resultat i 2016-2017. Dette gjelder på de fleste parameterne i undersøkelsen. 
Resultatene varierer dog noe mellom barneskolene. Det er gledelig å registrere at det er lite mobbing i 
barneskolene. Resultatet for elevene på 10.trinn (januar 2018) viser imidlertid en negativ utvikling 
sammenlignet med 2016-2017. Det gjelder på de fleste parametere.Det må jobbes videre med å styrke 
skolemiljøet i ungdomsskolen og i AKSET generelt. Ungdomsskolen har, fra høsten 2018, tilsatt en 
miljøarbeider som sammen med LOS-medarbeideren vil styrke det forebyggende arbeidet på skolen. 

Det er etter rådmannens vurdering nødvendig å vurdere behovet for et forebyggende team/miljøteam i 
grunnskolen. Et slikt team bør ha bred kompetanse med eksempelvis miljøarbeider, helsesøster, 
miljøterapeut, rådgiver med flere. Det er naturlig å se dette i sammenheng med de 
ressursene/stillingene som Inderøy ungdomsskole allerede har på plass. Et miljøteam er foreslått som 
tiltak for å styrke skole- og læringsmiljøet i Kvalitetsplan for oppvekst vedtatt i oktober 2018. For tiden 
er vi i gang med et forprosjekt, støttet av fylkesmannen, som utreder hvordan kommunen bør 
organisere og bemanne et slikt team. Dette arbeidet vil bli videreført i et prosjekt, også støttet av 
fylkesmannen, der man kan få på plass noe ekstra ressurs til et slikt team over ett eller to år. Denne 
ressursen må man på sikt bake inn i budsjett og økonomiplan. 

En endring i Opplæringsloven vedrørende elevenes skolemiljø, § 9 A, trådte i kraft 01.08.17. I den nye 
paragrafen lovfestes krav om nulltoleranse mot alle former for krenkelser, inkludert mobbing. En 
aktivitetsplikt for skolen erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten. Målet er et mer effektivt regelverk 
for å sikre et trygt og godt læringsmiljø. Paragrafen tydeliggjør elevens rett til et trygt og godt skolemiljø 
og skolen aktivitetsplikt og plikt til å sette inn tiltak - og evaluere tiltak. Det har siste året vært flere § 9 
A-saker i kommunen, fordelt på flere skoler. Dialogen med foresatte og elev må være tett i slike saker. 
Det samme gjelder dialogen med fylkesmannen dersom foresatte klager. Utfordringer man ser, særlig i 
ungdomsskolen, gjør at man framover må vurdere, som tidligere nevnt, etablering av et forebyggende 
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team/miljøteam som skal betjene alle skolene i kommunen. Det er naturlig at et slikt team er stasjonert 
i AKSET.  

Lærertettheten generelt sett er forholdsvis høy i Inderøyskolen. Gruppene på ungdomsskolen, og delvis i 
Sakshaug skole, er imidlertid fortsatt store, men dog innenfor den nye lærernormen. Alle skolene i 
Inderøy er innenfor vedtatt lærernorm per 01.08.18. 

Etter at prosjektleder i AKSET, tilsatt i perioden februar 2016 - juni 2018, sluttet før sommeren, har man 
i styringsgruppa besluttet å beholde en flat lederstruktur, organisert gjennom samarbeids-organet (SO). 
SO består av lederne for de seks områdene/enhetene som inngår i AKSET. Det er i løpet av 
våren utarbeidet et mandat for SO og en strategisk plan for AKSET, Disse blir viktige verktøy i det videre 
arbeidet for å utvikle kultur- og skolesamfunnet i tråd med de målbildene man har satt. Et av 
medlemmene i SO skal ha et utvidet koordineringsansvar. Ansvaret vil rullere mellom medlemmene. 

Den økonomiske fordelingsmodellen for skoler og barnehager (fra 2014), er innrettet slik at den skal 
ivareta de små enhetene spesielt. De minste skolene/enhetene har små fagmiljøer og ligger tett opp til 
en kritisk grense hva angår sårbarhet med tanke på vikarer, psykososialt miljø for elever med mer. Det 
kommende budsjettåret vil, som for siste år, kunne utfordre oppvekstområdet - noe som kan få 
konsekvenser blant annet med hensyn til spes.ped-tilbudet og begrense aktiviteten utenfor 
klasserommet/skolen.  

SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 
Kommunen skal gi et tilbud om SFO til alle elever på 1. - 4. årstrinn og funksjonshemmede elever på 1. - 
7. trinn. 

Antall barn i skolefritidsordningen har en liten nedgang i 2017 sammenlignet med 2016. Noen av 
skolene har opplevd en svak nedgang i antall barn i SFO. 

 

 

Barn pr skolekrets 
tall høst 2018 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

Sakshaug skole 41 39 54 59 78 69 80 

Sandvollan skole 28 24 31 32 31 25 25 

Røra skole 22 24 25 19 20 31 28 

Utøy skole 9 11 17 20 18 16 13 

Lyngstad 7 13 8 9 6 10 12 

Mosvik 12 12 7 9 9 4 4 

TOTALT 119 123 142 148 162 155 162 
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Antall barn i skolefritidsordningen  

 
Det er foreslått at foreldrebetalingen økes med cirka 2,8 % fra 1. august 2019. Tilbudet inntil 12 timer 
per uke, økes fra kroner 1 570 til kroner 1 615 per måned, og tilbudet 13 timer eller mer per uke, fra 
kroner 2 330 til kroner 2 395 per måned. Inderøy kommune har rabattordninger for søsken, noe som 
ikke er tilfelle for alle nabokommunene. 

SKOLESKYSS 
Det er innført en ny beregningsmodell for skoleskyss fra 01.01.18 (etter etableringen av Trøndelag 
fylkeskommune). Det ser ut til at denne modellen ikke endrer vesentlig på kostnadsbildet for Inderøy 
kommune. Budsjettrammen til skoleskyss i 2018, videreføres i 2019. 

 VOKSENOPPLÆRING 
Rammene for spesialundervisning til voksne, etter kapittel 4A i Opplæringsloven, videreføres på samme 
nivå som i 2018. Opplæringen er administrativt lagt til Inderøy ungdomsskole. 

Fellesadm. Skole og barnehage 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrasjon 550 5 -50 -50 -50 -50 
Førskole 17 785 18 616 14 885 14 825 14 825 14 825 
Grunnskole 5 881 5 047 4 582 4 582 4 547 4 547 
Styrket tilbud barnehage 2 888 2 572 2 572 2 572 2 572 2 572 
Skolefritidstilbud 36 36 36 36 36 36 
Skoleskyss 2 992 3 227 3 227 3 227 3 227 3 227 

Sum 30 278 29 504 25 253 25 193 25 158 25 158 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Ansvar 200 Oppvekst felles omfatter fellesadministrasjon for oppvekst, skoler og barnehager; seks 
barneskoler, én ungdomsskole, voksenopplæringssenter for flyktninger, seks kommunale barnehager, 
fem private barnehager og voksenopplæring. 
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Utfordringer og strategi 

Styrket tilbud og allmenn-pedagogisk støtte. Rådmannen vil vurdere om det kan være hensiktsmessig å 
vri ressurser over på enhetene. 

1. august 2016 ble det endringer i barnehageloven, som hjemler retten til spesialpedagogisk hjelp. 
Retten til spesialpedagogisk hjelp ligger nå i § 19 A i Lov om barnehager. Tidligere var denne retten 
hjemlet i Opplæringsloven. 

I teksten til § 19 A i Lov om barnehager, presiseres det at det skal vurderes hvordan barnet kan ivaretas 
av det ordinære personalet. Man skal søke å styrke kompetansen i barnehagen slik at barn med særlige 
behov kan ivaretas. Dette betyr at det kan være hensiktsmessig og på sikt fordele spesialpedagogisk 
ressurs ut til de kommunale barnehagene. Dette betyr også at barn med enkeltvedtak bør gå i 
kommunal barnehage. 

 Virksomhetsplan 

 
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 Mål 2022 

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

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

Bedre samhandling mellom enhet 
og ansvar 200 fellespotten 

Reduserte 
enkeltvedtak 

0 

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

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

Redusere antall enkeltvedtak 50 0 

  Godt læringsutbytte for elevene i 
Inderøyskolen 

Vurdering av nasjonale prøver  Forbedring 0 

 Trygt og godt leike og læringsmiljø Kontroll av pedagognorm i 
henhold til lovkrav 

Lovkrav norm 0 

   Vurdering fra brukere  Forbedring 0 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  29 504 29 504 29 504 29 504 

Tekniske justeringer     
Andre tiltak 66 66 66 66 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 33 33 33 33 
Sum Tekniske justeringer 99 99 99 99 

Tiltak forrige år     
Etter- og videreutdanning av lærere -500 -500 -500 -500 
Prosjektleder AKSET -55 -55 -55 -55 
Kompetanseheving fagarbeidere oppvekst 0 -40 -40 -40 
Sum Tiltak forrige år -555 -595 -595 -595 

Endring i år     
Redusert aktivitet privat barnehage  - utvidelse kommunal barnehage -3 824 -3 824 -3 824 -3 824 
Sum Endring i år -3 824 -3 824 -3 824 -3 824 

Tidligere vedtatte endringer -4 280 -4 320 -4 320 -4 320 

Konsekvensjustert ramme 25 224 25 184 25 184 25 184 
Nye tiltak     

Omstillingsprosesser 60 0 0 0 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 

DeKom- egenandel 35 35 0 0 
Sum Nye tiltak 95 35 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett 95 35 0 0 

Ramme 2019-2022 25 319 25 219 25 184 25 184 

 

Tiltak forrige år 

Etter- og videreutdanning av lærere 

Kommunestyret vedtok å avsatte 1 mill. kroner til etter- og videreutdanning av lærere i forbindelse med 
behandling av regnskap 2015. Bruk av utdanningsfondet er planlagt brukt i 2018 og 2019. 

Det ble i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2017-2021 vedtatt å bruke 1 mill. av 
disposisjonsfondet, fordelt på 2017 og 2018. Fra 2019 er det ikke lagt inn tilsvarende ressurs. 

Nye tiltak 

Omstillingsprosesser 

Omstillingsmidler på sektoren er i hovedsak knyttet til omstillingsprosessen ved Røra barnehage. Dette 
har sin bakgrunn i utvidelse av barnehagen høsten 2018 med tilsetting av fem nye medarbeidere. I 
tillegg skal det tilsettes ny styrer vinteren 2019. Dette medfører mange nye i personalgruppen. 

DeKom- egenandel 

Inderøy har, i samarbeid med Steinkjer og Verran, etablert et kompetansenettverk (DeKom, 
Innherred) initiert av fylkesmannen i 2017 og med oppstart i 2018. Nettverket har i 2018 fått tilskudd fra 
fylkesmannen til å engasjere en nettverkskoordinator. Det er en forventning om at man også i 2019 får 
tilskuddsmidler til dette formålet. Koordinator er tilsatt i 35 % stilling; et engasjement fra 01.09.18 og i 
første omgang ut 2019. Tilskuddsmidlene dekker ikke de totale kostnadene, og det er en forventning fra 
fylkeskommunen om at kommunene bidrar med en egenandel. For Inderøy sin del vil andel av kostnader 
i 2019 være i størrelsesorden kr. 35 000. 

Sakshaug skole 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Grunnskole 15 153 14 359 14 455 14 455 14 455 14 455 
Skolefritidstilbud -157 5 5 5 5 5 

Sum 14 915 14 364 14 460 14 460 14 460 14 460 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sakshaug skole har 195 elever fordelt på 10 klasser. Skolen ligger akkurat på grensa for gjeldende 
lærernorm. Ti elever har enkeltvedtak om spesialundervisning og 17 elever har enkeltvedtak om særskilt 
norskundervisning. Flyktningetjeneste finansierer en 46 % stilling for undervisning i grunnleggende 
norsk.   
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80 elever er pr 12.10.18, på SFO. Vi har økt bemanning med 20 % fagarbeider, finansieres med økt 
foreldrebetaling. 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 

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

Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen: 
Bedre tilgang til nødvendig utstyr for 
ansatte. 
Økt eierforhold til etisk regelement 
og varslingrutiner blant ansatte. 
 

Økt tilfredshet blant 
ansatte 

 

    Økt tilfredshet blant 
ansatte 

 

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

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

Bruk av estetiske metoder 
i ulike fag 

Prosjekt i 4. og 5. 
trinn 

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

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

Rasjonelle digitale 
systemer og digitalt 
kompetente ansatte 

Aktive ansatte 

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

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

Helhetlig tenkning rundt 
opplæring av 
minoritetsspråklige 
elever. 

Fastemøter, felles 
plan 

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

Sosial læreplan og rutiner 
for oppfølging av ny §9A 

Gjennomgåtte 
rutiner og ferdig 

sosial handlingsplan 

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

Alle elever har framgang i 
lesing 

Framgang 

 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  14 256 14 256 14 256 14 256 

Tekniske justeringer     
Andre tiltak 248 248 248 248 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  48 48 48 48 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 9 9 9 9 
Sum Tekniske justeringer 304 304 304 304 

Tidligere vedtatte endringer 304 304 304 304 

Konsekvensjustert ramme 14 560 14 560 14 560 14 560 
Innsparingstiltak     

Økt bemanning pga økt elevtall i SFO -150 -150 -150 -150 
Investere i lisenser, redusere innkjøp av lærebøker -40 -40 -40 -40 
Sum Innsparingstiltak -190 -190 -190 -190 

Nye tiltak     
Økt bemanning pga økt elevtall i SFO 150 150 150 150 
Investere i lisenser, redusere innkjøp av lærebøker 40 40 40 40 
Sum Nye tiltak 190 190 190 190 

Ramme 2019-2022 14 560 14 560 14 560 14 560 

 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 68 av 163 

Sammendrag budsjett 

Kommunens satsing på digital kompetanse, nettverkssamarbeid/ Ipad-prosjekt gjennom DeKom, og 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2018, vil kreve investeringer av lisenser/ programvare og 
digitale verktøy. Finansieres ved utsatt innkjøp/ fornying av lærebøker. 

Et ytterligere innsparingskrav til enheten, vil måtte gå på bekostning av investeringer og lisenser. 
Redusert bemanning vil føre til at vi kommer under gjeldende lærernorm. 

 Felles satsinger og utvikling av samhandling i AKSET, krever fortsatt noe investering, både i form av 
utstyr og personalressurser. Det er behov for investering i belysning på uteområdet ved barneskolen. 

Innsparingstiltak 

Økt bemanning pga. økt elevtall i SFO 

Vi øker bemanning på SFO med 20% pga økt elevtall. Økte kostnader skal dekkes inn ved at inntektene 
av foreldrebetaling også øker når det er flere barn. Har i beregninga tatt utgangspunkt i 5 flere barn enn 
i fjor. 

Investere i lisenser, redusere innkjøp av lærebøker 

Som en konsekvens av satsing på digital kompetanse, har vi stort behov for å investere i utstyr og 
lisenser på systemer og programvare. Det må dermed gjøres en omprioritering i budsjettposten 
læremidler, noe som vil bety utsettelse av innkjøp av nye lærebøker for tilsvarende kostnad. Utskiftings-
/fornyingstakten av lærebøker må derfor ned. 

Nye tiltak 

Økt bemanning pga økt elevtall i SFO 

Vi øker bemanning på SFO med 20% pga økt elevtall. Økte kostnader skal dekkes inn ved at inntektene 
av foreldrebetaling også øker når det er flere barn. Har i beregninga tatt utgangspunkt i 5 flere barn enn 
i fjor. 

Investere i lisenser, redusere innkjøp av lærebøker 

Som en konsekvens av satsing på digital kompetanse, har vi stort behov for å investere i utstyr og 
lisenser på systemer og programvare. Det må dermed gjøres en omprioritering i budsjettposten 
læremidler, noe som vil bety utsettelse av innkjøp av nye lærebøker for tilsvarende kostnad. Utskiftings-
/fornyingstakten av lærebøker må derfor ned. 

Sakshaug barnehage 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Førskole 7 069 7 184 8 538 8 468 8 468 8 468 
Styrket tilbud barnehage 0 5 5 5 5 5 

Sum 7 069 7 189 8 543 8 473 8 473 8 473 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
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Sakshaug barnehage har økt bemanningen på bakgrunn av pedagognormen som trådte i kraft 1.8.18 
og på grunn av at antall barn under 3 år har økt. Grunnbemanning består av 7,4 barnehagelærere og 9,1 
barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har vi lærling og ressurs fra flyktningetjenesten samt en 
"øremerket" stilling.  Vi er nå tilsammen 74 barn derav 32 ett- og toåringer (106 plasser 
vektet). Barnehagen har økt med en avdeling, til fem avdelinger, for å imøtekomme behovet for plasser. 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål 

Indikator/måle
metode Mål 2019 

Mål 
2022 

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

Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø og ett høyt 
nærvær. 

Medarbeiderun
dersøkelsen 

5 5 

    Nærværsprosen
t 

93 96 

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

Barnehagen skal gi barn og foreldre god 
tilvenning for å gi tilhørighet og trygghet. 

Foreldreunders
økelsen 

100 100 

  Barnehagen skal samarbeide og samspille aktivt 
med nærmiljøet.  

Omdømmebygg
ing 

  

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

Sakshaug barnehage skal holde vedtatt budsjett.  God 
økonomistyring 

0,0 % 0,0 % 

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

Barnehagen skal følge vedtatt handlingsplan mot 
mobbing.  

Nulltoleranse 
for mobbing 

0,0 % 0,0 % 

  Barnehagen skal ha fokus på riktig ernæring og 
helsefremmende aktiviteter. 

Sunne og friske 
barn 

  

 Det skal legges til rette for barns medvirkning. Tilfredshet   

 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderun
dersøkelsen 

Oppfølging 
av funn 

medarbeide
rkartlegging

en 

 

 Vi skal fortsatt bidra til økt bevissthet og kvalitet 
rundt arbeidet med flerkulturelt arbeid i 
barnehagen.  

Samarbeide 
med 
flyktningetjenes
ten og 
helsestasjonen 

  

 Vi skal sikre god overgang fra barnehage til skole. Samarbeid med 
skolen og følge 
vedtatt plan for 
overgang fra 
barnehage til 
skole 

  

 Barnehagen skal legge til rette for gode leike og 
læringsmuligheter.  

Tilfredshet   

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

Brukerundersøk
else  tilfredshet 

100,0 % 0,0 % 

   Foreldremøter/s
amtaler 

2 0 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  7 189 7 189 7 189 7 189 

Tekniske justeringer     
Helårseffekt styrket pedagogtetthet barnehager 1 109 1 109 1 109 1 109 
Andre tiltak 144 144 144 144 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  22 22 22 22 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 9 9 9 9 
Sum Tekniske justeringer 1 284 1 284 1 284 1 284 

Tidligere vedtatte endringer 1 284 1 284 1 284 1 284 

Konsekvensjustert ramme 8 473 8 473 8 473 8 473 
Nye tiltak     

Nye oppvaskmaskiner 70 0 0 0 
Sum Nye tiltak 70 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett 70 0 0 0 

Ramme 2019-2022 8 543 8 473 8 473 8 473 

 

Nye tiltak 

Nye oppvaskmaskiner 

Vi har to storhusholdningmaskiner på huset som det har vært en del reparasjoner på. Det er usikkert 
hvor lenge disse holder. 

Det er behov for å kjøpe inn to nye Miele oppvaskmaskiner, til en samlet pris på ca. kr. 70 000. 

Røra skole og barnehage 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Førskole 5 608 5 258 7 301 7 301 7 301 7 301 
Grunnskole 9 218 8 756 8 818 8 818 8 818 8 818 
Skolefritidstilbud 7 583 583 583 583 583 

Sum 14 832 14 597 16 703 16 703 16 703 16 703 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Røra skole og barnehage er et oppvekstsentret organisert som en enhet med en enhetsleder, som også 
er rektor ved skolen, og en styrer i barnehage. 

På Røra skole er det 104 elever som er fordelt på sju klasser. I enkelte timer er to klasser slått sammen; 
dette pga økonomi. 

Per i dag har skolen ti elever med enkeltvedtak som krever bemanning utover det ordinære 
undervisningstilbudet, hvorav en av disse er på norskopplæring. I tillegg har to elever ekstra oppfølging, 
og skolen har i den sammenheng fått tildelt ekstra midler inneværende år. 

Elevtallet ved Røra skole vil for skoleåret 2019/2020 øke noe. Per i dag ser vi ikke at dette vil ikke 
medføre økt bemanning eller ekstra kostnader. Skolesituasjonen vil derfor være tilnærmet lik 
inneværende år. 
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De siste årene er bemanningen tatt ned noe ved naturlig avgang. Dette har medført at vi er færre 
ansatte, men og at vi har hatt en politikk med å ha personale i full stilling. En pedagog er under 
videreutdanning, og en har permisjon som lokallagsleder. Begge går i mindre stillinger inneværende år. 

 Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode 
Mål 

2019 
Mål 

2022 

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

Styre mot budsjett som går i balanse.  
Ta ansvar for mulig 
innsparingspotensialet. 

Budsjett i balanse 0,0  

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

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

Livsmestring 4,8 5,0 

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

Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen og 
tilbakemelding fra personalet. 
"Være en attraktiv arbeidsplass hvor 
ansatte trives og gjør en god jobb." 
- gode fysiske arbeidsforhold 
- god innsikt i arbeidshverdagen til den 
enkelte 
- godt omdømme i nærmiljøet 
 

Fornøyde arbeidstakere 4,8 5,0 

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

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

Elev- og 
foreldreundersøkelsen 

 0,0 

    Større elevmedvirkning 
og bevissthet hos den 
enkelte 

4,6 5,0 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  14 598 14 598 14 598 14 598 

Tekniske justeringer     
Andre tiltak 247 247 247 247 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 37 37 37 37 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  25 25 25 25 
Sum Tekniske justeringer 309 309 309 309 

Tiltak forrige år     
Flytting ressurs til Sandvollan barnehage 250 250 250 250 
Sum Tiltak forrige år 250 250 250 250 

Endring i år     
Redusert aktivitet privat barnehage  - utvidelse kommunal barnehage 1 793 1 793 1 793 1 793 
Sum Endring i år 1 793 1 793 1 793 1 793 

Tidligere vedtatte endringer 2 352 2 352 2 352 2 352 

Konsekvensjustert ramme 16 950 16 950 16 950 16 950 

Ramme 2019-2022 16 950 16 950 16 950 16 950 

 

Sammendrag budsjett 

Røra skole har fortsatt et stort behov for oppgradering av uteområde.  Dette ligger i økonomiplan for 
kommende år. 
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Røra barnehagen har utvidet tilbudet. Fra og med 01.08.18, har 66 barn plass ved enheten. Dette 
tilsvarer 93 plasser. Utvidelse av barnehagen medfører behov for økt bemanning 
og engangsinvesteringer. I tillegg vil ny bemanningsnorm medføre en økt lønnskostnad. Tilsammen vil 
det bli seks nye tilsatte ved barnehagen ila høst og vår. 

I forbindelse med utvidelsen, leier kommunen ekstra rom fra Røra idrettslag. Det er foretatt en 
midlertidig tilrettelegging for å tilpasse disse til eksisternede behov. Det vil bli tatt en langsiktig 
vurdering av rombehov og tilrettelegging i første halvdel av 2019. 

I kommunal sammenhang vil utvidelse av Røra barnehage gi en økonomisk gevinst. 

Tiltak forrige år 

Flytting ressurs til Sandvollan barnehage 

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

Lønnsmidler som ble overført til Sandvollan, tilbakeføres til Røra barnehage. 

Pga. utvidelse av barnehagen er det riktig å tilbakeføre lønnsmidler. 

Utøy skole og barnehage 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Førskole 3 037 3 007 3 007 3 007 3 007 3 007 
Grunnskole 5 532 5 594 6 175 6 175 6 175 6 175 
Skolefritidstilbud 86 -72 -72 -72 -72 -72 

Sum 8 670 8 529 9 110 9 110 9 110 9 110 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

Barnehagen har to avdelinger, en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. Avdelingene ligger ikke 
fysisk sammen, men i separate bygninger. Det er 33 plasser i barnehagen hvorav sju under tre år. 

Utøy skole hadde ved skolestart 79 elever. Utøy skole er en fådelt skole som er inndelt i følgende 
klasser: 

 1/2 trinn med 20 elever 

 3/4 trinn med 25 elever 

 5/6 trinn med 23 elever  

 7 trinn med 11 elever. 

Skolen har 11 elever som har tildelt spesialpedagogisk ressurs. 

I tilknytning til skolen er det en skolefritidsordning. Høsten 2018 er det 13 barn som benytter seg av 
tjenesten. 
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 Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode 

Mål 
2019 

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

Regnskap i henhold til budsjett månedsrapprt  balanse 

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

Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelse. 

større tilfredshet i medarbeiderundersøkelse 4, 5 

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

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

felles møtepasser, dialog, uteskole, 
kulturkompis 

 

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

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

Elevundersøkelse 48 

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

 

   Følge skolen sin sosialeplan  

   Gode relasjoner lærer - elev, elev - elev. 
Elevrådsarbeid 

 

 Skolen og barnehagen skal 
legge til rette for et godt 
samarbeid med heimen om 
barnet/eleven . 
Vi skal sikre god overgang 
barnehage til skole 

Foreldreundersøkelsen 80 % 

   plan overgang barnehage - skole  

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  8 529 8 529 8 529 8 529 

Tekniske justeringer     
Andre tiltak 150 150 150 150 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  25 25 25 25 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 6 6 6 6 
Sum Tekniske justeringer 181 181 181 181 

Tidligere vedtatte endringer 181 181 181 181 

Konsekvensjustert ramme 8 710 8 710 8 710 8 710 
Innsparingstiltak     

Redusert vikarinnleie i skole, SFO og Barnehage -35 -35 -35 -35 
Sum Innsparingstiltak -35 -35 -35 -35 

Nye tiltak     
Økte lærerressurs 550 550 550 550 
Sum Nye tiltak 550 550 550 550 

Nye tiltak og realendringer budsjett 515 515 515 515 

Ramme 2019-2022 9 225 9 225 9 225 9 225 
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Sammendrag budsjett 

Kommunens satsning på digital kompetanse , nettverkssamarbeid/ Ipad - prosjekt gjennom DeKom , og 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2018, kommer til å kreve inviteringer av digitale verktøy og 
programvarer. Dette gjelder også ivaretagelse av utstyr ved  å investere i PC - skap. Det kan til en viss 
grad kunne gå på bekostning/finansieres ved å ikke fornyinge lærebøker. 

Innsparingskrav på enheten ut over dette må gjøres gjennom redusert bemanning . Dette vil få 
konsekvenser for oppfølging av enkeltvedtak opp i mot enkelt barn  og gjeldene lærernorm . 

Innsparingstiltak 

Redusert vikarinnleie i skole, SFO og Barnehage 

Vikarinnleie er noe høyt. Det jobbes med å planlegge avviklinger av ferie og annet fravær på en bedre 
måte, for å redusere utgiftene. 

Nye tiltak 

Økte lærerressurs 

Det ble i budsjettforslaget for 2018, foreslått å sette 80 % vikariat i vakanse. Dette lot seg ikke 
gjennomføre. Derfor er konsekvensen av at tiltaket ikke ble iverksatt, at lønnsbudsjettet overskrides i 
2018. Budsjettrammen for 2019 må økes for å ikke underbudsjettere.  

Det er behov for å øke rammen i 2019 på bakgrunn av økt lærerressurs i 2018 som ikke ble 
kompensert for. 

Mosvik skole og barnehage 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Førskole 3 176 3 004 3 004 3 004 3 004 3 004 
Grunnskole 4 663 4 593 4 627 4 627 4 627 4 627 
Skolefritidstilbud 240 425 425 425 425 425 

Sum 7 859 8 022 8 055 8 055 8 055 8 055 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

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

Skolen vil få samme eller litt økt elevtall i 2019. 

Mosvik skole er en 4-delt skole med 53 elever skoleåret 2018-19. Skolen har 4,8 lærerstillinger og 2,22 
fagarbeider. Fagarbeiderressurs dekker også SFO i samarbeid med barnehagen.  

Antall elever i SFO er fire. Mulig økning i antall elever som benytter SFO fra august 2019. 
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Mosvik barnehage har 19 barn (22 plasser) i 2018/19 - samme antall som foregående år. Barnehagen 
har i tillegg til styrer/leder SFO i 0,8 stilling, 2 pedagogiske ledere og 2,1 fagarbeider. Barnehagen har 
lærling ut våren 2019. 

 Virksomhetsplan 

 
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode 

Mål 
2019 

Mål 
2022 

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

Enheten skal ha som mål å 
holde budsjettrammene 

Enheten skal drive mest mulig effektivt 
innenfor de vedtatte budsjettrammene. 

Balanse Balanse 

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

Oppfølging av personalet ved å 
prioritere fokus på nærvær, 
rekruttering, kompetanse og 
kvalitet. 

Økt deltagelse på 
medarbeiderundersøkelsen 

  

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

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

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

se 
planer 

0 

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

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

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

5,0 5,0 

    Sikre barns medvirkning i den daglige 
aktiviteten i barnehagen 

  

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

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

50 0 

   Styrke barnehagen som læringsarena   

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

Bidra til at alle barn og unge skal få delta i 
et inkluderende felleskap. Elevunders. 7. 
trinn - Trivsel 

5,0 5,0 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  8 022 8 022 8 022 8 022 

Tekniske justeringer     
Andre tiltak 121 121 121 121 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  25 25 25 25 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 9 9 9 9 
Sum Tekniske justeringer 155 155 155 155 

Endring i år     
Helårseffekt av drift 2018 - innsparing -250 -250 -250 -250 
Sum Endring i år -250 -250 -250 -250 

Tidligere vedtatte endringer -95 -95 -95 -95 

Konsekvensjustert ramme 7 928 7 928 7 928 7 928 
Nye tiltak     

Helsårsffekt av driftsnivå 2018, justert 50 50 50 50 
Sum Nye tiltak 50 50 50 50 

Nye tiltak og realendringer budsjett 50 50 50 50 

Ramme 2019-2022 7 978 7 978 7 978 7 978 
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Sammendrag budsjett 

 Tiltak gjort i 2018 har ført til at enheten har et budsjett i balanse.  

Åpningstid i barnehage og SFO krever den bemanninga vi har for å opprettholde tilbudet til de som har 
behov for det.  

 Lyngstad skole og barnehage 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Førskole 3 035 2 732 3 386 3 386 3 386 3 386 
Grunnskole 4 840 5 262 5 298 5 299 5 299 5 299 
Skolefritidstilbud 115 -78 -78 -78 -78 -78 

Sum 7 990 7 916 8 607 8 607 8 607 8 607 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Lyngstad skole og barnehage er et oppvekstsenter organisert som en enhet med en enhetsleder som 
også er rektor i skolen, og en styrer i barnehage. 

Lyngstad skole og barnehage er inne i et år med en del omstillinger: 

Lyngstad barnehage ble økt fra 33 til 39 plasser over sommeren 2018. Dette førte til at barnehagen 
måtte ha utvidede lokaler og økt bemanning. Utfordringene med lokaler ble løst ved at skolen avga 2 av 
sine rom til "Revkroken" (storbarnsavdeling), og det ble ansatt en ny barnehagelærer som følge av ny 
pedagognorm for barnehage. I tillegg har barnehagen denne høsten mottatt lærling og en overtallig fra 
"Fløya". Flere barn fører til økte utgifter, men også til økt foreldrebetaling. 

Lyngstad skole ansatte i vår lærer i 25% fast stilling som følge av statlig tilskudd til styrking av 1.-4.trinn. I 
løpet av året er det kommet signaler om at denne styrkingspotten skal omdisponeres/være med på å 
finansiere ny pedagognorm i skolen, så det er knyttet spenning til om det er hjemmel for å beholde 
denne 25 % stillingen fremover. 

Elevtallet på skolen er relativt stabilt. Skolen har i år 43 elever, hvorav 3 elever mottar 
spesialundervisning, Dette utgjør i underkant av 7% av elevmassen, og selv om dette er få elever, legger 
det beslag på relativt store ressurser for skolen, noe som utfordrer kollegiet til å tenke fleksibelt om 
organisering av personal og og opplæring.  

Skolen har en lærer som deltar på videreutdanning i norsk med midler fra UDIR, noe som tilsynelatende 
gir økte vikarutgifter inneværende skoleår. Disse skal altså refunderes.  

Lyngstad SFO har også et økt barnetall i år. Bemanningen er som før, og SFO ser ut til å gå med 
overskudd som følge av dette.  
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 Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode 

Mål 
2019 

Mål 
2022 

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

Lyngstad skole og barnehage skal forholde seg til 
vedtatte budsjett med en avviksmargin på +/- 
1%.  

Ressursbruk Grunnskole 100,00 100,00 

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

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

Nasjonale prøver 5. 
trinn: Lesing 

49,0 50,0 

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

Levevaner - Lite fysisk 
aktiv, Ungdata 2016 

13,0 14,0 

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

Lyngstad skole og barnehage skal ha et personale 
som jobber best- i lag og som møter på jobb og 
trives med det. Uttalt nærværsprosent: 93 

Sykefravær- nærvær 95,0 % 97,0 % 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  7 916 7 916 7 916 7 916 

Tekniske justeringer     
Helårseffekt styrket pedagogtetthet barnehager 554 554 554 554 
Andre tiltak 141 141 141 141 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  25 25 25 25 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 11 11 11 11 
Sum Tekniske justeringer 732 732 732 732 

Tiltak forrige år     
Styrkingstiltak 1.-4.trinn 0 0 0 0 
Sum Tiltak forrige år 0 0 0 0 

Tidligere vedtatte endringer 732 732 732 732 

Konsekvensjustert ramme 8 648 8 649 8 649 8 649 
Innsparingstiltak     

Redusert stillingsressurs -285 -285 -285 -285 
Sum Innsparingstiltak -285 -285 -285 -285 

Nye tiltak     
Bortfall av refusjonsinntekter fra andre kommuner  285 285 285 285 
Helårsvirkning av økt bemanning i 2018 100 100 100 100 
Sum Nye tiltak 385 385 385 385 

Nye tiltak og realendringer budsjett 100 100 100 100 

Ramme 2019-2022 8 748 8 749 8 749 8 749 

 

Sammendrag budsjett 

Lyngstad barnehage har en ped.leder som har vært, og skal være, ute i ulønnet permisjon fra mars 2018 
til januar 2019, noe som fører til økte vikarutgifter inneværende år. Lyngstad barnehages vikarforbruk 
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må derfor ses i sammenheng med reduserte lønnsutgifter. Forøvrig ser Lyngstad barnehage ut til å gå i 
balanse.  

 Oppsummert vil konsekvensene av økt bemanning som følge av ny pedagognorm i barnehagen og 
omorganisering i kommunen, gjøre at budsjettrammen for inneværende år vil være for liten til å dekke 
enhetens behov. Enheten er derfor avhengig av å få kompensert for merutgifter for å komme ut i 
balanse.  

Tiltak forrige år 

Styrkingstiltak 1.-4.trinn 

Lyngstad skole ansatte våren 2018 lærer i fast 25% stilling som følge av styrkingstiltak opp imot 1.-
4.trinn og "tidlig innsats". I løpet av året er det kommet signaler om at denne potten skal være med å 
finansiere pedagognormen i skolen, og det hersker derfor noe usikkerhet om det er hjemmel for å 
beholde denne stillingen i fremtiden.  

Innsparingstiltak 

Redusert stillingsressurs 

Det har vært redusert behov for ressurser som har vært finansiert av refusjonsinntekter. Samtidig faller 
refusjonsinntektene bort. 

Nye tiltak 

Helårsvirkning av økt bemanning i 2018 

Kompensasjon for økte lønnsutgifter grunnet interne omstillinger. Merutgifter er anslått til kr. 100 000,-. 

Sandvollan skole og barnehage 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Førskole 5 858 5 543 6 308 6 308 6 308 6 308 
Grunnskole 8 533 9 164 9 097 8 983 8 883 8 883 
Skolefritidstilbud 75 20 20 20 20 20 

Sum 14 466 14 727 15 425 15 311 15 211 15 211 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sandvollan skole og barnehage er et oppvekstsentret organisert som en enhet med en enhetsleder, som 
også er rektor i skolen, og en styrer i barnehagen. Det er høsten 2018 28,75 årsverk knyttet til enheten. 

Sandvollan barnehage ligger vegg-i-vegg med skolen. Barnehagen flyttet inn i oppgraderte 
lokaler våren 2016 og fikk dermed noe større kapasitet. Barnehagen har per dato fire fulle avdelinger 
med 72 plasser. Det er 13 årsverk på barnehagen. Disse årsverkene fordeler seg slik: 5 årsverk ped.leder, 
7 årsverk fagarbeider og 1 årsverk styrer. 

Sandvollan skole er en 1-7 skole med 100 elever. Elevtallet vil øke noe fra høsten 2019, da det kommer 
inn en stor 1.klasse. Dette utgjør imidlertid ingenting økonomisk, bortsett fra at det etter hvert vil kreve 
flere delingstimer når klassen kommer opp i trinnene. 
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I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning. Høsten 2018 benytter 25 barn SFO. 
Skole og SFO har tilsammen 15,75 årsverk. Disse årsverkene fordeler seg slik: 11,52 årsverk lærere, 3,22 
årsverk fagarbeidere og 1 årsverk enhetsleder. Tilsammen er det 1,3 årsverk i administrasjonsressurs. 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode 

Mål 
2019 

Mål 
2022 

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

- Det må legges til rette for barn- og 
elevmedvirkning. Barn og unge må få 
øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg 
til beste for seg selv og fellesskapet. 
- Det skal legges til rette for samarbeid med 
hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar i 
barnehage og skole må ivaretas, 
tydeliggjøres og sikres. 
 

Vurdering elevmedvirkning og 
elevvurdering 

5 5 

    Vurdering samhandling med 
heimen omkring elevens 
utvikling 

5 5 

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

Investere i kompetanse og løsninger som 
kan redusere framtidige driftskostnader 

Rasjonelle digitale systemer 
og digitalt kompetente 
ansatte 

Aktive 
ansatte 

Aktive 
ansatte 

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

Kommunens overordna verdier med 
Åpenhet, Raushet og Respekt skal legges til 
grunn i organisasjonspolitikken 

Medarbeiderundersøkelse 5 5 

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

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

Samhandling barnehage 5,0 5,0 

    Vurdering av samhandling 
grunnskole 

5,0 5,0 

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

Vurdering læringsmiljø 5,0 5,0 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  14 491 14 491 14 491 14 491 

Tekniske justeringer     
Helårseffekt styrket pedagogtetthet barnehager 336 336 336 336 
Andre tiltak 326 326 326 326 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  24 24 24 24 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 9 9 9 9 
Sum Tekniske justeringer 695 695 695 695 

Tiltak forrige år     
Flytting ressurs fra Røra  -250 -250 -250 -250 
Ekstra bistand til elev -100 -200 -200 -200 
Sum Tiltak forrige år -350 -450 -450 -450 

Endring i år     
Styrking bemanningstetthet konsekvens fra 2018 236 236 236 236 
Sum Endring i år 236 236 236 236 

Tidligere vedtatte endringer 581 481 481 481 

Konsekvensjustert ramme 15 072 14 972 14 972 14 972 
Innsparingstiltak     
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 

Stilling i vakanse i skolen -100 -214 -214 -214 
Sum Innsparingstiltak -100 -214 -214 -214 

Nye tiltak     
Bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen 443 443 443 443 
Bistand helsehjelp i skolen 100 200 100 100 
Sum Nye tiltak 543 643 543 543 

Nye tiltak og realendringer budsjett 443 429 329 329 

Ramme 2019-2022 15 514 15 400 15 300 15 300 

 

Sammendrag budsjett 

Ny bemanningsnorm og pedagognorm har gitt Sandvollan skole og barnehage utfordringer økonomisk. 
Enheten trenger å få økt rammen med ca. kr. 450.000 for å få det til å gå rundt. 

Det er fortsatt behov for bistand i forbindelse med helsehjelp i skole etter våre vurderinger. Det er 
derfor lagt inn videreføring av tiltak på kr.100.000. 

Enheten setter 30 % stilling i vakanse fra august. Da vil man miste 7 undervisningstimer, og det er mest 
trolig leseveiledertimer som forsvinner. 

Tiltak forrige år 

Flytting ressurs fra Røra  

Barnehagen ble styrket med en 100% stilling våren 2018 og det var knyttet til utvidet kapasitet og flere 
barn i barnehagen. Ressursen ble flyttet fra Røra barnehage. Dette var et engangstiltak og blir ikke 
videreført i 2019. 

Ekstra bistand til elev 

Skole/SFO har forrige år fått 200.000 kroner til bistand helsehjelp i skolen. Av det videreføres bare 
100.000 kroner. 

Innsparingstiltak 

Stilling i vakanse i skolen 

Setter 30% stilling i vakanse fra august 2019. Dette tilsvarer ca 7 timer undervisning. Behovet i klassene 
vil være like store fra august 2019, så vi må antakelig ta timene fra leseveiledningsressursen. 

Pr. 2018 har Sandvollan skole 8 timer leseveiledning pr. uke. Dette er satt inn som en satsning på lesing, 
og håper det vil gi utbytte bl.a. på nasjonale prøver. Høsten 2018 ble det også bestemt nasjonalt at vi 
skal gjennomføre intensivopplæring med barn som holder på å falle av i lesing og regning. Vi bruker 
disse timene på dette også. OG det er flott at vi har handlingsrom til å få til det. Med dette 
innsparingstiltaket, vil vi nok ikke ha mulighet til å ha timer avsatt til leseveiledere. Dette er svært 
uheldig i fht. resultater på nasjonale prøver i lesing og regning. 

Nye tiltak 

Bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen 

For å få fylt bemanningsnorm og pedagognorm i barnehage, var vi nødt til å tilsette henholdsvis 1,6 
fagarbeider og 0,4 pedagogisk leder. Dette vil anslagsvis gi oss 1.110.000 kroner i merutgifter. Vi har fått 
styrket ramma på 657400. Det vil si at vi trenger ytterligere 452600. 
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Bistand helsehjelp i skolen 

Behovet for helsehjelp i skolen vurderes fortsatt like stort. Forrige år har enheten fått 200.000 for å 
dekke dette behovet. Enheten mister 100.000 av denne bistanden i 2019. Vi mener at behovet fortsatt 
er like sterkt, og jobber med søknad om ny vurdering. 

Inderøy ungdomsskole 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Grunnskole 23 353 23 336 22 991 22 391 22 391 22 391 
Voksenopplæring 684 805 805 805 805 805 

Sum 24 102 24 142 23 796 23 196 23 196 23 196 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Ved Inderøy ungdomsskole er det skoleåret 2018/2019 262 elever og rundt 50 ansatte. Ved 
voksenopplæringen er det ca. 10 elever og 2 ansatte.  

Utfordringer og strategi 

Skolen har i mange år vært kjent for sitt gode miljø, fysisk aktivitet, valgmuligheter og alderblandede 
grupper. Gjennom samlokaliseringen i AKSET har skolen fått nye muligheter til å utvikle seg, og vi vil 
bruke tid framover til å utarbeide ny visjon og målsetting for hvem og hva Inderøy ungdomsskole skal 
være. 

Virksomhetsplan 

 
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode 

Mål 
2019 

Mål 
2022 

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

Tilby en god logopedtjeneste for særskilt 
målgruppe 
afasirammede/sykdomsrammede 
voksne, med språklige utfordringer. 
Ha et godt voksenopplæringstilbud til 
elever som har rett til opplæring etter 
opplæringslovens § 4A-2. 

Brukernes tilbakemeldinger 
og enhetsleders vurdering av 
kvalitet på tjenesten, 
effektivitet og dekningsgrad. 

  

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

Ulike samarbeidsprosjekt 
gjennomført 

  

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

Regnskap i balanse Månedsrapportering Balanse Balanse 

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

Utnytte teknologi, læremidler og 
undervisningsopplegg som bidrar til en 
tidsmessig undervisning i tråd med 
Fagfornyelsen og nye læreplaner. 

Utarbeide planer for fellestid i 
tråd med målsettingen 

  

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

Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen. 
 

Økt medarbeidertilfredshet   
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Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode 

Mål 
2019 

Mål 
2022 

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

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

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

5,0 5,0 

    Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,4 4,4 

 Resultat, læringsutbytte. Elevene skal 
prestere godt på nasjonale prøver og på 
grunnskolepoeng.   

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

41,4 41,4 

   Nasjonale prøver 9. trinn: 
Lesing 

54 0 

   Nasjonale prøver 9. trinn: 
Regning 

54 0 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  24 142 24 142 24 142 24 142 

Tekniske justeringer     
Andre tiltak 394 394 394 394 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  49 49 49 49 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 6 6 6 6 
Sum Tekniske justeringer 449 449 449 449 

Tiltak forrige år     
Reduksjon av antall klasser -400 -1 000 -1 000 -1 000 
Reduksjon av antall klasser -200 400 400 400 
Sum Tiltak forrige år -600 -600 -600 -600 

Tidligere vedtatte endringer -151 -151 -151 -151 

Konsekvensjustert ramme 23 991 23 991 23 991 23 991 
Nye tiltak     

Miljøarbeiderstilling 600 600 600 600 
Økte inntekter refusjon fra andre kommuner -600 -600 -600 -600 
Sum Nye tiltak 0 0 0 0 

Ramme 2019-2022 23 991 23 991 23 991 23 991 

 

Sammendrag budsjett 

Inderøy ungdomsskole hadde ved skolestart høsten 2018 11 klasser, hvor dette fordeler seg slik: 

 8. trinn: 4 klasser 

 9. trinn: 3 klasser 

 10. trinn: 4 klasser  

Det er forventet en reduksjon i elevtallet fra høsten 2019 som tilsier igangsetting av 3 klasser. I og med 
at det våren 2019 går ut 4 klasser, vil vi få en innsparing her. Det er i budsjett 2018 vedtatt  en reduksjon 
på 400.000,-, og med en ytterligere effekt i 2019 på 200.000,- pga redusert elevtall.   

Det legges inn nytt tiltak hel stilling som miljøarbeider ved ungdomsskolen. Dette vil bli finansiert ved 
økt inntekt fra andre kommuner. 
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Tiltak forrige år 

Reduksjon av antall klasser 

Elevtallet ved Inderøy ungdomsskole er nedadgående, og det muliggjør innsparingstiltak ved å gå ned på 
antall klasser. Innslagspunktet for denne muligheten ligger på 90 elever. Ved dette eller et lavere elevtall 
er det mulig å organisere årskullene i 3 klasser i stedet for i 4 som i dag. Imidlertid har vi erfaring med at 
elevtallet bruker å øke noe i løpet av årene på ungdomsskolen, og endringer ved et elevtall like under 90 
må vurderes nøye før det igangsettes. 

Fra og med høsten 2019 er elevtallet klart under 90 elever (73), og det samme gjelder 8.-trinnet som 
starter høsten 2020 (77). Fra høsten 2021 er elevtallet igjen over 90 (96), og da må vi 4-dele elevene. 

 Nye tiltak 

Økte inntekter refusjon fra andre kommuner 

Erfaringstall fra tidligere år, samt elevgruppen i 2018 tilsier høyere refusjon for elever tilhørende andre 
kommuner. Imidlertid er dette øremerkede midler, og en reduksjon av disse vil medføre reduksjon i den 
ordinære drifta med nedgang i lærertett som konsekvens. 

Miljøarbeiderstilling 

Det er både på kort og på lang sikt behov for styrking av miljøarbeidet ved Inderøy ungdomsskole i form 
av en hel stilling som miljøarbeider. Tiltaket ønskes igangsatt 1.1.2019, og kan på et senere tidspunkt 
sees i sammenheng med satsing på et kommunalt miljøteam. Stillingen finansieres ved budsjettering av 
økte inntekter på tjenester finansiert av andre kommuner.  

Investeringsbudsjett oppvekst 
 
Beløp i 1000 Sum 

Investeringsprosjekter Brutto 
prosjekt 

utgiff 

Netto 
prosjekt 

utgift 

Utgift 
2019 

Utgift 
2020 

Utgift 
2021 

Utgift 
2022 

Utgift 
2019-22 

Oppvekst        
AKSET - Kulturhuset kledning 
av gavelvegger for å unngå 
vannlekkasjer 

250 250 250 0 0 0 250 

AKSET - Løftebord 
kultursalen 

400 400 0 400 0 0 400 

AKSET - Nye 
publikumstoaletter 

225 225 0 225 0 0 225 

AKSET - Renovering av heis i 
vestibyle 

650 650 650 0 0 0 650 

AKSET - tappevannsvekslere 156 156 156 0 0 0 156 
AKSET - Utebelysning 
Sakshaug skole 

200 200 200 0 0 0 200 

Lyngstad skole - 
Oppgradering 

1 742 1 742 0 500 0 0 500 

Mosvik skole Solskjerming 
klasserom 

150 150 0 150 0 0 150 

PC-tetthet 3 540 3 540 560 560 560 560 2 240 
Sandvollan skole - Utfasing 
av oljefyr 

1 500 1 500 1 500 0 0 0 1 500 

Skole - akustikktiltak 900 900 200 200 200 0 600 
Skolegård Røra skole 1 000 1 000 400 450 0 0 850 
Sum Oppvekst 10 713 10 713 3 916 2 485 760 560 7 721 

Sum investeringsprosjekter 10 713 10 713 3 916 2 485 760 560 7 721 
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AKSET - Kulturhuset kledning av gavelvegger for å unngå vannlekkasjer 

Man har over tid hatt problemer med lekkasjer inn i gangarealet utenfor glassgården på Kulturhuset. 
Dette ble forsøkt løst med ny tekking og nye beslag i slisse mot pusset murvegg mot kultursalen. Når det 
er vind og nedbør samtidig, driver det fremdeles inn bak beslagene, og vann kommer inn i bygningen. 
Varig løsning er beskrevet som utlektet trekledning for alle gavvelveggene mot kultursaltaket i sør. 
Kledning blir da fra takutstikk og ned over dagens beslag. 

AKSET - Løftebord kultursalen 

Løftebord for å heve forscenen i kultursalen på AKSET. Per i dag får man kun hevet halve scenen på en 
god måte. 

AKSET - Nye publikumstoaletter 

Publikumstoalettene på AKSET i kulturhuset må bygges om til nye moderne toaletter med de funksjoner 
som forventes i dag. Man vil legge opp til overflater med mer renholdsvennlige funksjoner. 

AKSET - Renovering av heis i vestibyle 

Ny heis i Vestibylen på Kulturhuset. 

AKSET - tappevannsvekslere 

For å kunne spare på energiutgifter på AKSET er man anbefalt å montere tappevannsvekslere på 
fjernvarmeanlegget. Dette vil gjøre at man kan fortsatt ha varmtvann, men man kan stenge av 
fjernvarmen på resten av anlegget på sommeren når det ikke er behov for tilskuddsvarme i et moderne 
bygg. 

AKSET - Utebelysning Sakshaug skole 

Sakshaug skole har meldt inn et behov for mer utebelysning i området ved sykkelbane/volleyballbane. 
Antatt et behov for 3 master med tilførselskabel og eventuelt et styreskap. 

Lyngstad skole - Oppgradering 

På Lyngstad gjenstår det oppgradering av fasader. I tidligere år er det gjennomført bygging av nytt 
skolekjøkken, nye bunnledninger i deler av underetasjen, utbedringer på utett tak med uferdige 
løsninger, og etterisolering av etasjeskille. 

Mosvik skole Solskjerming klasserom 

Ved Mosvik skole er det et ønske om solskjerming på deler av skolen. 

PC-tetthet 

Prosjektet med økt pc-tetthet blant elever i grunnskolene og ungdomsskolen, ble startet opp i 2018 og 
videreføres i 2019.  

Kommunestyret vedtok i 2018 å framskynde deler av prosjektet, med kroner 740 000. Rådmannen kan 
ikke se at vedtaket la til grunn en utvidelse av prosjektets samlede ramme. Vedtaket innebærer således i 
utgangspunktet at framskyndelsen medfører bortfall av bevilgningen i 2021, samt en reduksjon i 2020.  

Imidlertid vil behovet for midler til et slikt prosjekt etter rådmannens vurdering fortsatt være til stede. 
Rådmannen foreslår derfor å budsjettere et beløp på 560 000 årlig i økonomiplanperioden, noe som da 
innebærer en foreslått økning i prosjektets samlede ramme. Det er likevel viktig med en nærmere 
behovskartlegging og vurderinger av hvilken strategisk tilnærming man skal ha til fordelingen. Det har i 
løpet av 2018 blitt klart at det er naturlig å se pc-er i sammenheng med annet IKT-utstyr til bruk i 
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undervisningssituasjonen, som eksempelvis nettbrett og interaktive tavler i klasserommene. 
Rådmannen setter derfor som en klar forutsetning for denne videreføringen og økningen av prosjektets 
samlede ramme, at en slik strategiprosess blir gjennomført.  

Sandvollan skole - Utfasing av oljefyr 

På Sandvollan skole står det en gammel oljefyr som brukes i tillegg til jordvarme og elkjel. Det er ikke 
tillatt å fyre med fossilt brensel i offentlige bygg fra 2020, og man må derfor bytte ut denne varmekilden 
også på Sandvollan skole. 

Skole - akustikktiltak 

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

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

Tiltakene er påbegynt i 2018 på Lyngstad og Utøy, og man vil fortsette i årene fremover. 

 Skolegård Røra skole 

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

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

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

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

I forbindelse med dette arbeidet, vil det være behov for re-asfaltering. Et grovt prisestimat er 270 kr per 
kvadratmeter. For det som er asfaltert per i dag blir det 1300 kvadratmeter, eller en kostnad på ca. 400 
000+ mva, totalt 437.500 kroner. Ved en reasfaltering må man rette opp alle fallforholdene og 
vannslukene på plassen samtidig. 

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

Fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrasjon 1 317 317 317 317 317 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 2 485 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190 
Kommunale sysselsettingstiltak 1 017 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Kvalifiseringsprogrammet 1 095 900 900 900 900 900 
Ytelse til livsopphold 4 250 4 233 4 233 4 233 4 233 4 233 

Sum 10 017 9 740 9 740 9 740 9 740 9 740 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

NAV Inn-Trøndelag lokasjon Inderøy 

Fra 1. januar i år ble NAV Inn-Trøndelag etablert hvor Inderøy sammen med Verran, Snåsa og Steinkjer 
inngikk i et interkommunalt samarbeid med Steinkjer som vertskommune.  

I det nye samarbeidet har man lagt vekt på en organisasjonsmodell som fortsatt sikrer lokal 
tilstedeværelse, slik at både innbyggere og samarbeidspartnere fremdeles har nærhet til tjenesten. 
Enheten har felles ledelse og brukerportefølje.  

Målsettingen med å opprette den nye enheten er: 

 Bedre tjenester for brukerne i hele regionen  

 Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad 

 Økt rettsikkerhet for innbyggerne  

 Sikre enhetlig forvaltningspraksis 

 Mer effektiv og stabil drift  

 Attraktive og robuste fagmiljøer 

Det er i juni i år foretatt en spørreundersøkelse blant ansatte ved enheten som viser at de opplever 
større faglig trygghet og en mer robust tjeneste. Det er også en opplevelse av mer lik praksis mellom 
lokasjonene. Utgiftene til økonomisk sosial hjelp er også redusert.  Dette underbygger at vi allerede ser 
effekten av en ny enhet og målsettingen med denne. Vi vil foreta en ny undersøkelse neste år.  

NAV sine prioriterte grupper er blant annet ungdom og brukere med innvandrerbakgrunn. Det er i 2018 
inngått samarbeidsavtaler med både barnevern og flyktningetjenesten i Inderøy kommune, for å sikre 
gode overganger mellom tjenestene og at NAV kommer tidlig inn i de sakene hvor det er aktuelt. Ved å 
komme tidlig inn i kvalifiseringsløpet vil vi få en helhetlig plan for brukeren og også mulighet for kortere 
løp for den enkelte.  Vi har en forventing om at dette vil gi gode og sømløse tjenester til innbyggerne.  

 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  9 740 9 740 9 740 9 740 

Tekniske justeringer     
Sum Tekniske justeringer 0 0 0 0 

Konsekvensjustert ramme 9 740 9 740 9 740 9 740 

Ramme 2019-2022 9 740 9 740 9 740 9 740 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 87 av 163 

Sammendrag budsjett 

NAV Inn-Trøndelag lokasjon Inderøy 

Driftsbudsjett: 

Det foreslåes å videreføre driftsrammen på 2018 nivå med tillegg av lønnskompensasjon i 2019. 

Økonomisk sosial hjelp og kvalifiseringsprogrammet ses på under ett. Årets regnskapsresultat og 
prognose viser en besparelse på kr 800 000 opp mot opprinnelig budsjett. Neste års budsjett legges på 
samme nivå som årets regnskap.  

Kultur og fritid 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrasjon 431 465 471 471 471 471 
Den kulturelle skolesekken 350 367 377 377 377 377 
Aktivitetstilbud barn og unge 602 619 619 619 619 619 
Annet forebyggende helsearbeid 20 70 70 70 70 70 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 920 1 001 1 001 1 001 1 001 1 001 
Bibliotek 1 513 1 575 1 615 1 615 1 615 1 615 
Museer 568 166 166 166 166 166 
Kunstformidling 846 882 882 882 882 882 
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1 279 256 256 306 306 306 
Musikk- og kulturskoler 3 260 3 453 3 551 3 551 3 601 3 601 
Andre kulturaktiviteter 1 738 1 741 1 747 1 747 1 747 1 747 
Den norske kirke 5 114 5 189 5 345 5 345 5 345 5 345 
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 218 171 171 171 171 171 

Sum 16 443 15 954 16 270 16 320 16 370 16 370 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet - administrativt ivaretatt av enhet for kultur og fritid - omfatter bl.a. 
tjenestefunksjonene bibliotek, kulturskole, allmennkultur, den kulturelle skolesekken, den kulturelle 
spaserstokken, aktiviserings- og servicetjenester eldre og funksjonshemmede, den norske kirke og andre 
religiøse formål. 

Det overordnede politiske ansvaret ligger hos hovedutvalg Folk. 
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Kostra-analyse 

 

Bibliotek; netto driftsutgifter.   Beløp pr innb (i kr)  

Kommentar: 

Netto driftsutgifter til bibliotek har så og si vært uendret i perioden. I 2017 brukte kommunen 223 

kroner pr innbygger på tjenesten. Dette er noe mindre enn sammenlignbare kommuner.  

 

 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner    

Kommentar: 

Inderøy bruke, som tidligere år, betydelig mer ressurser til kultursektoren enn sammenlignbare grupper. 

Ressursbruken i 2017 er på nivå med 2016. 
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Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 
6-15 år 

Kommentar: 

Andelen barn som står på venteliste i Inderøy er i 2017 4,8 % - omtrent på linje med 2015 og 2016 (4,6 

%). Dette er noe høyere enn for sammenlignbare grupper. Eksempelvis har NT 2,5 % av elevene på 

venteliste i 2017 - noe som er en nedgang sammenlignet med 2016. 

 

 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B)  

Kommentar: 

Tilskudd til Inderøy kirkelige fellesråd har i økonomiplanen vært justert delvis for lønnsvekst. I 2017 

utgjør tilskuddet 754 kroner pr innbygger. Som figuren viser, er tilskuddet uendret i forhold til 2014 når 
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man korrigerer for inflasjon. Tilskuddsbeløp pr innbygger, er høyere enn sammenlignbare grupper/ 

kommuner i hele perioden. 

 

Netto driftsutgifter til  funksjon 392  tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i 
kro(B) 

Kommentar: 

Netto driftsutgifter, tilskudd til tros- og livssynssamfunn per innbygger (i kr), har gått betydelig ned i 

løpet av perioden 2015-2017. Dette i motsetning til både NT, kostragruppe 11 og Landet uten Oslo. 

 

Utfordringer og strategi 

Forslaget er utarbeidet på grunnlag av gitte rammer. Det er et stort gap mellom gitte rammer og de 
forventninger som er gitt gjennom vedtatte planer. Fra handlingsplanen i Kulturplanen (2013-2016), er 
22 av 58 tiltak gjennomført eller igangsatt. De fleste av de foreslåtte tiltakene er fortsatt aktuelle 
utenom andre tiltak i Folkehelseplan og andre planer. 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 

Mål 
2022 

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

Regnskap skal være i henhold til 
budsjett 

God økonomistyring Balanse Balanse 

Inderøy skal videreutvikle sin 
posisjon som kulturkommune og 
være preget av profesjonalitet, 
god amatørkultur og bredde i 
idretts- og aktivitetstilbudet. 

AKSET kultur- og skolesamfunn skal 
være et vesentlig bidrag til kultur- og 
næringslivssatsingen i Inderøy og skal 
videreutvikles som kommunens 
sentrale kulturarena. 

Etablering av et 
styringssystem i AKSET 
som ivaretar utvikling av 
kulturaspektet på en god 
måte 

Videre 
implementering 

og utvikling 

0 

Legge til rette for et mangfoldig 
og inkluderende kultur- og 
fritidstilbud for både fastboende 
og tilreisende 

Gi alle kommunens innbyggere et 
kvalitativt godt bibliotektilbud i forhold 
til tilgjengelighet og åpningstider, bok- 
og mediesamling, og som arena for 
litteraturformidling og som møteplass 

Besøk i folkebibliotek, 
totalt antall besøk 

70 000 70 000 
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Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 

Mål 
2022 

    Bokutlån, totalt bokutlån 
fra folkebibliotek 

32 000 32 000 

 Gjennom tilrettelegging og kommunale 
bidrag skal kommunen bidra til et 
variert tilbud til alle kommunens 
innbyggere.  

   

Utvikle posisjon som 
kulturkommune 

Inderøy kommune skal styrke 
fritidskulturlivet, legge til rette for 
positive helsevalg og sunn livsstil og 
sikre god tilgang på egnede arenaer og 
lokaler for idrett og kulturaktivitet 

Antall private tiltak for 
barn og unge 

3 3 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  15 954 15 954 15 954 15 954 

Tekniske justeringer     
Andre tiltak 106 106 106 106 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  20 20 20 20 
Helårsvirkning av lønnsoppgjør kap 5. 2018 20 20 20 20 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 3 3 3 3 
Sum Tekniske justeringer 150 150 150 150 

Tiltak forrige år     
Tilskudd til Rørahallene 50 50 50 50 
Korpsutvikling 0 0 50 50 
Sum Tiltak forrige år 50 50 100 100 

Tidligere vedtatte endringer 200 200 250 250 

Konsekvensjustert ramme 16 154 16 154 16 204 16 204 
Innsparingstiltak     

Tilskudd til Rørahallene -50 0 0 0 
Sum Innsparingstiltak -50 0 0 0 

Nye tiltak     
Bortfall tilskudd Inderøyfest -195 -195 -195 -195 
Økt tilskudd Inderøy kirkelige fellesråd 156 156 156 156 
Drift hjemmesider kulturskole 10 10 10 10 
Sum Nye tiltak -29 -29 -29 -29 

Nye tiltak og realendringer budsjett -79 -29 -29 -29 

Ramme 2019-2022 16 075 16 125 16 175 16 175 

Tiltak forrige år 

Tilskudd til Rørahallene 

Kommunen har forpliktet seg til en årlig driftsavtale med Rørahallen. Bygget bli ikke ferdigstilt i 2018, 
men rådmannen tar utgangspunkt i at man vil få en halvårsvirkning i 2019. 

Korpsutvikling 

Tilby tjenester i forhold til korps fortrinnsvis skolekorps. 

Innsparingstiltak 

Tilskudd til Rørahallene 

Kommunen har forpliktet seg til en årlig driftsavtale med Rørahallen. Bygget blir ikke ferdigstilt i 2018, 
men rådmannen tar utgangspunkt i at man vil få en halvårsvirkning i 2019. 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 92 av 163 

Nye tiltak 

Økt tilskudd Inderøy kirkelige fellesråd 

Inderøy kirkelige fellesråd har lagt fram budsjett der en har lagt til grunn en økning i overføringene fra 
kommunen på 3 %. 

Kroner 93 000 er økte lønnskostnader. 

Kroner 62 670 i prisstigning på kjøpte varer/tjenester. 

Drift hjemmesider kulturskole 

Kulturskolen har etablert egen hjemmeside i 2018 som medfører driftskostnader. 

Investeringsbudsjett kultur  
 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdi
g 

år 

Saksref
.  
 

  
Godkj.vedta

k 

Brutto 
prosjek

t 
utgift 

 

Ørem
. 

fin. 
 
 

Netto 
prosjek

t 
utgift 

 

Utgif
t 

2019 

Utgif
t 

2020 

Utgif
t 

2021 

Utgif
t 

2022 

Utgift 
2019-

22 

Kultur og fritid            

Kirkebygg 
202

1 
 0 2 410 0 2 410 250 250 250 250 

1 00
0 

Kommunale idrettsanlegg 
202

2 
 0 500 0 500 100 100 100 100 400 

Nytt piano til kulturskolen 
201

9 
 0 100 0 100 100 0 0 0 100 

Sum Kultur og fritid   0 3 010 0 3 010 450 350 350 350 1 500 

Sum 
investeringsprosjekter 

  0 3 010 0 3 010 450 350 350 350 1 500 

 

Kirkebygg 

Det er satt av kroner 1 000 000, fordelt over en fireårsperiode, til oppgradering av kirkebygg. Kirkelig 
fellesråd har ansvaret for prosjektene, og for gjennomføring innenfor gjeldende budsjettramme. 

Kommunale idrettsanlegg 

Satsingen på AKSET med uteområdet, og satsingen de siste årene med nytt dekke på kunstgressbanen 
på Sakshaug, ny kunstgressbane på Sandvollan og støtte til skianlegget på Gran, gjør at det ikke er lagt 
inn noen ytterligere bevilgning på idrettsanlegg. Det er imidlertid avsatt 0,3 millioner kroner til 
idrettsanlegg samlet i økonomiplanperioden, med 0,1 mill. årlig i årene 2019-2022.  

Nytt piano til kulturskolen 

Et av kulturskolens to pianoer er snart 50 år gammelt. Det er behov for å erstatte dette med et nytt 
piano innen en tre-årsperiode. Prisantydning kr 80 -120 000. Rådmannen foreslår at det avsettes et 
beløp på 100 000 kroner. Det forutsettes at det gjøres et utredningsarbeid for å avdekke hvilket behov 
man har og hvordan man best kan løse dette. Det avsatte beløpet må således anses som en øvre ramme 
for prosjektet.  
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Eiendom og Kommunalteknikk  

Kommunalteknikk  

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 2 026 2 312 2 358 2 358 2 358 2 358 
Administrasjonslokaler -79 675 518 635 635 635 
Lokaler voksenopplæring 666 -45 45 45 45 45 
Førskolelokaler og skyss 4 339 4 180 4 713 4 713 4 713 4 713 
Skolelokaler inkl. SFO-lokaler 8 666 11 440 11 450 11 460 11 460 11 460 
Lokaler helsestasjon 176 208 208 208 208 208 
Lokaler legetjenesten 747 710 1 330 1 330 1 330 1 330 
Lokaler kommunal del av NAV kontoret 82 83 83 83 83 83 
Institusjonslokaler 4 836 5 230 5 490 5 390 5 550 5 550 
Kommunalt disponerte boliger -6 306 -5 130 -5 611 -5 628 -5 788 -5 788 
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 3 024 171 171 171 171 171 
Boligbygging og fys.bomiljøtiltak -8 10 10 10 10 10 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet -87 -220 -262 -262 -262 -262 
Kommunale veier 9 082 7 041 6 841 6 841 6 841 6 841 
Rekreasjon i tettsted 0 7 7 7 7 7 
Beredskap mot branner og andre ulykker 5 269 5 420 5 750 5 750 5 750 5 750 
Naturforvaltning og friluftsliv 796 929 989 989 989 989 
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 164 148 148 148 148 148 
Kommunale kulturbygg 1 517 501 501 501 501 501 

Sum 35 098 33 670 34 740 34 750 34 750 34 750 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet omfatter hovedfunksjoner som forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
eiendommer, bygg, veg og anlegg for vann og avløpsdistribusjon. Det er enhet for Eiendom og 
kommunaltekniske tjenester som internt ivaretar funksjonene. 

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

Kostra-analyse 

Samferdsel 

For kommunale veger er bildet tilsynelatende endret fra året før. Dette stemmer med regnskapene for 
2016 og 2017 også. Årsaken til endringen ligger I ekstratiltaket med 2 millioner til asfaltering av 
kommunale veger i 2017. Dette gjør at bildet av at man at man har hatt forholdsvis lave kostnader per 
innbygger eller per kilometer veg har endret seg til at Inderøy ligger på nivå med Nord-Trøndelag for 
utgifter til veg per innbygger, og differansen for utgifter per kilometer veg har krympet. Man har 
fremdeles veldig lave kostnader per kilometer kommunal veg som før, men med 2 millioner ekstra i 
driftsbudsjettet for 2017 er differansen mindre. Til tross for dette brukte Inderøy ca 14000 kr mindre per 
km veg enn Nord-Trøndelag, og vel 9000 mindre enn kostragruppe 11.  

Satt sammen ser man at man fremdeles har mye kommunal veg per innbygger i Inderøy kommune, men 
til tross for det bruker man ikke mer per innbygger enn Nord-Trøndelag. Inderøy kommune bruker også i 
2017 en vesentlig mindre andel av totale driftsutgifter på veg enn de man sammenligner seg med (1,8 % 
mot 2,0 %). Dette sett i lys av det foregående tilsier at man enten har en veldig effektiv drift, eller at 
man sannsynligvis har en lavere kvalitet på de kommunale vegene enn de man sammenligner seg med. 
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Inderøy har fremdeles en lav andel veger med fast dekke. Dette er noe kommunen har prioritert å 
forbedre de siste årene gjennom opprustning av en del grusveger. For 2016 ble 4 km kommunal grusveg 
asfaltert (Hastadvegen), og i 2017 ble grusvegene Andsetvegen og Vestvik asfaltert. I 2018 har man 
oppgradert Kjelvikvegen på vel 1,4 km fra grus til fast dekke. Man er for 2017 nede på en andel med 
62,4% grusveger i kommunen mot 60,5% i Nord-Trøndelag. Differansen til kostragruppen og landet uten 
Oslo er vesentlig større, men avstanden krymper i takt med investeringene som gjøres. Asfalteringen av 
Kjelvikvegen vil medføre at andelen grusveger reduseres med vel 1 prosentpoeng i 2018. 

   
Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Landet 

uten Oslo 
Nord-

Trøndelag 
Kostragruppe 

11 

Prioritet           

Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent 
av totale brutto driftsutgifter(B) 

1,4 % 1,8 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 

Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. 
innb. for komm. veier og gater(B) 

749 1 055 753 1 023 890 

Produktivitet           

Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate(B) 

40 736 57 272 90 863 71 398 66 730 

Andre nøkkeltall           

Andel kommunale veier og gater uten 
fast dekke(B) 

68,8 % 62,4 % 28,3 % 60,5 % 40,7 % 

 

Prioritet - Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter(B)  

 

  

  

  2014 2015 2016 2017 

Inderøy 1 010 849 749 1 055 

Kostragruppe 11 921 827 827 890 

Nord-Trøndelag 988 890 959 1 023 

Landet uten Oslo 806 663 709 753 

  

   

 

 Prioritet - Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. innb. for komm. veier og gater(B)  
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  2014 2015 2016 2017 

Inderøy 54 704 45 960 40 736 57 272 

Kostragruppe 11 68 818 62 034 61 851 66 730 

Nord-Trøndelag 67 891 61 292 66 164 71 398 

Landet uten Oslo 95 150 78 649 84 563 90 863 

  

  

 

 Produktivitet - Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate(B)  

Utfordringer og strategi 

 Gjennomgang av EQS-systemet – Kartlegging av status og behov 

 Innføring av generell eiendomsskatt. Dette innebærer en fullstendig oppdatering av 
matrikkelinformasjonen for kommunen. Synergier kan dras i forhold til punktet under. 

 Gjennomgang av alle VA-abonnenter, arealverdier og regelverket. Informere kundene om 
fordelene med vannmåler. Sikre likebehandling. Dette arbeidet har kommet godt i gang, og man 
vil fortsette å arbeide for at alle installerer vannmåler. 

 Gjennomføring av allerede planlagte prosjekter og overholde fremdriftsplanene for disse. 
Enheten har en stor mengde prosjekter, og det er utfordrende å klare å iverksette og følge opp 
disse. 

 Videreutvikle vaktmestertjenesten når det gjelder organisering, ansvarsområder, 
vedlikeholdsetterslep og tjenestenivå til brukerne. Implementasjon av et FDV-system for 
dokumentasjon av vedlikehold av byggene. 
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Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 Mål 2022 

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

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

Hovedplan veg med 
prioriteringsplan 

Gjennomføre 
oppgradering av 

vegene ihht 
planen, og lage 

prioriteringsplan 
for neste år 

Gjennomføre 
oppgradering av 

vegene ihht 
planen, og lage 

prioriteringsplan 
for neste år  

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

God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Yte best mulige leveranser 
innenfor gitte økonomiske 
rammer: Informere og veilede 
innbyggerne på en god måte. 
Overholde 
saksbehandlingsfrister og ha 
forutsigbar saksbehandlingstid. 
Gjennomføre reparasjoner og 
vedlikehold av de kommunale 
vegene raskt og effektivt 

Faktisk sjekk om 
tiltakene er 

gjennomført 

Faktisk sjekk om 
tiltakene er 

gjennomført    

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

Vegen skal være trygg å 
ferdes på for alle 
trafikanter  

Utarbeide skiltplaner og 
gjennomføre skilting på veger 
med slike behov. Gjennomføre 
en ny anbudsrunde for 
vintervedlikehold, og følge opp 
kvaliteten på 
vintervedlikeholdet som 
utføres 

Faktisk sjekk om 
nevnte tiltak er 

utført som 
bestillt 

Faktisk sjekk om 
nevnte tiltak er 

utført som 
bestillt 

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

Enheten skal ha som mål 
å holde vedtatt budsjett 

Budsjettresultat innenfor 2% 2,0 % 0,0 % 

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

Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet 4,9 4,9 

  Høy nærværsprosent Nærværsprosent 93,0 % 93,0 % 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  33 545 33 545 33 545 33 545 

Tekniske justeringer     
Helårsvirkning flere kommunale leger, rammejustering mellom enheter 620 620 620 620 
Andre tiltak 202 202 202 202 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 58 575 575 575 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  46 46 46 46 
Sum Tekniske justeringer 926 1 443 1 443 1 443 

Tiltak forrige år     
Drift av torg på Nessjordet 60 60 60 60 
Ny strømavtale gir reduserte strømkostnader 10 20 20 20 
Sum Tiltak forrige år 70 80 80 80 

Endring i år     
Redusert aktivitet privat barnehage  - utvidelse kommunal barnehage 533 533 533 533 
Sum Endring i år 533 533 533 533 

Tidligere vedtatte endringer 1 529 2 056 2 056 2 056 

Konsekvensjustert ramme 35 074 35 601 35 601 35 601 
Innsparingstiltak     

Redusert vedlikehold av kommunale bygg -481 -498 -658 -658 
Nye vinterdriftsavtaler for deler av vegrodene -200 -200 -200 -200 
Riving av Mosvik sykehjem -160 -160 0 0 
Flytte virksomheten fra Mosvik sykehjem til Inderøyheimen fra 1.1. 2019  -100 -100 -100 -100 
Salg av Mosvik kommunehus -100 -100 -100 -100 
Utsette anskaffelser av kjøretøy, maskiner og verktøy -100 -100 -100 -100 
Andre tiltak -70 -70 -70 -70 
Sum Innsparingstiltak -1 211 -1 228 -1 228 -1 228 

Nye tiltak     
Økt tilskudd Inderøy kulturhus AS 500 500 500 500 
Bortfall av husleie bofellesskap mindreårige flyktninger 420 420 420 420 
Økning i eierbidrag for Brannvesenet Midt 330 330 330 330 
Nye avtaler for strøm gir økte kostnader 200 200 200 200 
Overlapp ny vaktmester inderøyheimen 100 0 0 0 
Ny bassengleieavtale for skolene 100 100 100 100 
Redusert inntekstanslag Spiren 90 90 90 90 
Husleieinntekter fra Klokkarstu -60 -60 -60 -60 
Redusert husleie Rykket treningsstudio 18 18 18 18 
Bortfall av husleie Politiet 13 130 130 130 
Sum Nye tiltak 1 711 1 728 1 728 1 728 

Nye tiltak og realendringer budsjett 500 500 500 500 

Ramme 2019-2022 35 574 36 101 36 101 36 101 

 

Sammendrag budsjett 

Budsjettet for 2019 baserer seg på revidert ramme for 2018, justert for gjennomsnittlig lønnsøkning i 
kommunen for 2018. 

For 2019 vil det fremdeles være en del usikkerhet rundt kostnadsbildet for driften av Spiren. Det er 
fremdeles en god del ledige kontorlokaler i Tindveddelen, og man kan ikke med sikkerhet si noe om når 
dette blir leid ut. På samme måte har man ikke et normalt driftsår med driftskostnader for 
bygningsmassen under denne bruken enda. I 2018 fikk man mange kostnader man ikke hadde tatt 
høyde for, og mange kostnader som kom i kjølvannet av renovering, ny rominndeling og lignende. Man 
forventer ikke så mange uforutsette kostnader i 2019. Man vil være avhengig av at alt areal blir leid ut 
som inntektsgivende areal. 
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2019 preges ellers av bortfall av en del leieinntekter. Dette gjelder for eksempel for bofellesskap for 
mindreårige flyktninger, husleiereduksjon for Rykket treningsstudio, og opphør av leieforholdet med 
Politiet. 

Man ønsker også å videreføre satsningen på ekstra vedlikehold av bygningsmassen i kommunen med 2 
millioner øremerket til vedlikehold. Den samme vedlikeholdspotten er også foreslått som salderingspost 
for å få rammen til å gå opp. Endelig vedlikeholdspott vil avhenge av endelig budsjettbehandling. Potten 
benyttes til tiltak som må gjøres for å bevare bygningsmassen, og utskifting av bygningsdeler som har 
nådd maksimal levealder. Man vil blant annet igjen sette av en pott for å pusse opp kommunale 
leiligheter ved utflytting. Her har man et stoppunkt der man kan gå inn og vurdere leilighetene og 
vedlikeholdsbehovet. Dersom man finner behov for oppussing, kan man få utført dette relativt raskt før 
ny leietaker flytter inn. Historiske driftsbudsjett har ikke hatt rom for slike tiltak før mot slutten av året 
når man kjenner de fleste kostnadene. Erfaringer fra 2018 tilsier at man i større grad er nødt til å leie inn 
håndverkere for å få utført arbeidet på så kort tid som mulig. Og selv da er presset i markedet så stort at 
man risikerer å tape en del leieinntekter mens leiligheten er tatt ut av bruk. 

Årlig økning i medlemsbidrag til Brannvesenet Midt IKS, vedtas av representantskapet for IKS'et, og er i 
så måte utenfor enhetens påvirkning. Styrets innstilling til representantskapet er en økning på 330 000. 

For kommunale veger er man godt i gang med opprustningen i henhold til revidert prioriteringsplan for 
vegene. Denne planen revideres årlig i forbindelse med budsjettet, og man ser at det vil være 
hensiktsmessig å fortsette med dette da behovene kan endre seg i løpet av et år. For 2019 er det 
foreslått et investeringsprogram på 5 millioner inkludert merverdiavgift i tråd med planen for 2018. 

Vinterdriftskontraktene gikk i 2018 inn i sin tredje og potensielt siste sesong. Kommunen valgte å 
benytte seg av opsjonen og videreførte kontraktene for rode Sandvollan, Straumen og Røra. Resterende 
roder ble lagt ut for ny konkurranse. Resultatet av dette ble en del utskiftinger av entreprenører, og en 
besparelse totalt sett på omtrent 200 000 kroner uten å endre på kvalitetskravene. Besparelsene i 
forhold til 2018 var større isolert sett, men når man indeksregulerer de avtalene man beholdt spises 
store deler av besparelsene opp. 

I løpet av 2018 har det kommet en del henvendelser fra velforeninger med ønske om gatelys. Nesset 
velforening ønsker gatelys langs fylkesvegen fra Coop Marked i Mosvik sentrum, og opp til veikrysset inn 
til Nesset boligfelt. Totalt vel 1700 meter. Velforeningen i Hellemshaugan på Røra har fremsatt et ønske 
om gatelys fra undergangen ved E6 og opp til Bjørklivegen 29, totalt cirka 300 meter. Velforeningen på 
Hylla på Røra har uttrykt et ønske om kommunal overtagelse av driften av de private gatelysene på 
Hylla. Utbygger av Saksmoen boligfelt på Sakshaug har søkt om kommunal overtagelse av gatelysene i 
en av gatene i feltet der kommunen ikke allerede har tatt over driften.  

Ut over de direkte henvendelsene må man kunne gå ut fra at samtlige boligfelt og velforeninger i 
kommunen kunne tenke seg at kommunen tar over driftsansvaret av eksisterende lyspunkt. En 
budsjettpris per lyspunkt vil være cirka 30 000 (avhengig av typen armatur som velges) ved reising av 
lysene, og avstand etter fylkesveg vil være cirka 45 meter. I boligfelt vil nok avstanden og høyden på 
mastene bli lavere. Driftskostnadene per lyspunkt vil være cirka 900 kroner per punkt for et LED-armatur 
langs fylkesveg basert på bransjetall for driftstid, kostnader ved skifte av pære/LED-armatur og antatt en 
halvtime i lønnskostnader per punkt per år. En mindre armatur i boligfelt vil bruke mindre strøm. Som 
en referanse tok Hafslund 960 kroner per lyspunkt for å drifte gatelys i 2008.  

Når man tar i betraktning alle behovene innenfor området kommunal veg, og de begrensede 
driftsmidlene man rår over for drift og vedlikehold av vegnettet, er det vanskelig å kunne prioritere en 
utvidelse av det kommunale driftsansvaret for veglys. Dette gjelder både for investeringer i nye anlegg, 
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og overtagelse av eksisterende anlegg. Man har per i dag utfordringer med tilfredsstillende vedlikehold 
av de lyspunktene man har ansvar for, og prioriteringene i forhold til vedlikehold av vegene. Rådmannen 
kan med dette ikke se noen mulighet for å innvilge de nevnte søknadene, eller andre lignende søknader 
som måtte komme. Dersom man innvilger en kommunal overtagelse for et felt, må man belage seg på 
overtagelse av alle andre boligfelt av hensyn til likhet. Det kan også tenkes at man, av hensyn til 
likhetsprinsippet, burde vurdere å avvikle kommunale gatelys i de boligfeltene som har det per i dag. 

Kommunen har mottatt en søknad fra utbygger av Saksmoen boligfelt om kommunal overtagelse av alle 
vegene og felles parkeringsplasser i feltet. Dette både for å skape likhet med boligfelt utbygd av 
kommunen selv, og for å unngå salgshemmende effekter i forhold til salg av tomtene. Som nevnt i 
avsnittet over, har man et veldig begrenset driftsbudsjett, og mange kilometer veg med store 
vedlikeholdsbehov. Å ta opp mer kommunal veg når man ideelt sett burde prioritert et bedre 
vedlikehold av de vegene som allerede er kommunale, er en utfordring, både økonomisk og i forhold til 
vegene. Ved å se på kostratallene for samferdsel, ser man at kommunen allerede har veldig mye 
kommunal veg i forhold til innbyggertallet, og i forhold til tilgjengelige midler. Ved å ta opp ny 
kommunal veg, velger kommune å yte et gode til allmennheten ved å ta kostnadene for disse vegene. 
Dette ansvaret man tar på seg medfører store og vedvarende økonomiske konsekvenser, både i form av 
vedlikehold av vegene, generell drift og spesielt vinterdrift. En nybygd veg vil til å begynne med ha 
mindre behov for vedlikehold, men kostnadene til vinterdrift blir like høye selv om vegen er ny. I forhold 
til likhet, må man også ha i bakhodet at man da reguleringsplanen for nytt boligfelt på Kjerknesvågen ble 
vedtatt, aktivt valgte å endre vegene i planen fra kommunale til private. Dersom man skal ta opp vegene 
innenfor Saksmoen med bakgrunn i de fremsatte argumenter, må man forvente tilsvarende søknad og 
argumentasjon fra utbygger på Kjerknesvågen eller andre boligfelt med privat veg. Rådmannen kan ikke 
tilråde at vegene i Saksmoen boligfelt, utenom de som allerede er avtalt tatt opp som kommunale, skal 
tas opp som kommunale veger. 

På investeringssiden for bygg vil man fortsette på prosjektene som ble vedtatt for økonomiplanen 2018-
2022. I 2018 ble det gjort tiltak for å få gjennomført prosjekter som hadde blitt utsatt på grunn av 
manglende kapasitet. Ansettelsen av en midlertidig prosjektleder for bygg har gitt gode resultater, og 
man er per september ajour med det som er planlagt for 2018, samt at man har forsert noe som i 
utgangspunktet skulle vært gjort senere. Høsten 2018 vil man utnytte denne ressursen til å forberede en 
del jobber for 2019. Gjennomføringsevnen i 2019 vil bli vesentlig redusert når man ikke har funnet rom i 
budsjettet for en videreføring av engasjementet for midlertidig prosjektleder bygg. 

For vann og avløp er status at selvkostfondet for avløp er omtrent i 0, mens for vann har man et positivt 
fond. For 2018 la man opp til en samlet beskjeden økning i gebyrene ved å sette ned gebyret for vann 
mens man korrigerte opp gebyret for avløp. I 2019 må man korrigere opp gebyret for vann for å få en 
myk landing når selvkostfondet er oppbrukt samtidig som man tar høyde for generell prisstigning. Det er 
også oppfattet politiske signaler om at utskiftingstakten på vannledningsnettet bør vurderes økt. Dette 
vil igjen føre til økte gebyrer. 

På investeringssiden for vann og avløp, har man en mengde pågående og planlagte prosjekter. 
Investeringene kommer fra prioriteringer basert på en ROS-analyse av området, tiltak identifisert i 
temaplan for vann og avløp, og tiltak som har dukket opp i driftssituasjonen gjennom året. 
Kapasitetsmessig må man prioritere må-prosjektene først, for så å gjennomføre bør-tiltakene etter som 
kapasiteten tillater det. Utskifting av eternittledninger uten overhengende fare for brudd vil være å 
betrakte som bør-tiltak for eksempel. I planperioden har man 19 prosjekt for vann og 15 for avløp. For 
2019 er det budsjettert investeringer for cirka 6,5 millioner for vann og cirka 4,5 millioner for avløp. 
Gebyrnivået er basert på årlige investeringer fremover på 5 og 4 millioner for henholdsvis vann og 
avløpsområdet. Det er allerede utfordrende å klare å gjennomføre alle disse investeringene rent 
kapasitetsmessig, og man har de siste årene ikke klart å gjennomføre i henhold til planlagt 
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fremdriftsplan. Som et tiltak for å forbedre denne situasjonen har man, i samarbeid med Næringssjefen, 
lagt grunnlaget for en fast 100 % stilling innenfor "utvikling og infrastruktur". Stillingen vil få oppgaver 
innenfor investeringsprosjekter på veg, vann og avløp, fiber og andre utviklingsprosjekter under 
Næringssjefen. Stillingen vil gi enheten større kapasitet når det gjelder gjennomføring av prosjekter 
samtidig som det vil eventuelt avlaste tjenesteleder og enhetsleder i forhold til driftsoppgaver. 

Tiltak forrige år 

Drift av torg på Nessjordet 

Kommunen har tatt på seg driften av torget mellom Grande 1 og Grande 2 på Nessjordet, med 
omkringliggende areal og gangveger m.m. Kostanden og driftsnivået for dette er fremdeles ukjent, men 
man har gjort noen grove estimat. Man antar at anlegget er ferdigstilt på senhøsten 2018. 

Innsparingstiltak 

Redusert vedlikehold av kommunale bygg 

Som et innsparingstiltak foreslås det å redusere vedlikeholdet av alle kommunale bygg for å få 
budsjettet i balanse for 2019. Dette vil ha direkte innvirkning på hvor mye vedlikehold som blir gjort på 
byggene, og det medfølgende etterslepet på bygningsmassen  

Nye vinterdriftsavtaler for deler av vegrodene 

I forbindelse med nyutlysning av noen av kontraktene for vinterdrift av kommunale veger, oppnådde 
man bedre priser totalt sett. 

Riving av Mosvik sykehjem 

I forbindelse med bygging av nye heldøgns omsorgsboliger i Mosvik, vil dagens sykeheim bli tatt ut av 
drift. Dette medfører reduserte driftsutgifter for selve bygget. En antar at deler av driftsutgiftene vil bli 
flyttet over til Inderøyheimen (renhold o.l.). Effekt fra august 2019 er antatt. 

Utsette anskaffelser av kjøretøy, maskiner og verktøy 

Som et innsparingstiltak vil man utsette planene om å anskaffe nye kjøretøy, maskiner som plenklippere 
og lignende og varktøy o.l. Dette vil kunne medføre økte utgifter til reparasjoner. 

Salg av Mosvik kommunehus 

Mosvik kommunehus er vedtatt solgt, og salget gjennomføres etter planen høsten 2018. Dette vil 
medføre reduserte driftskostnader. 

Flytte virksomheten fra Mosvik sykehjem til Inderøyheimen fra 1.1. 2019  

I stedet for å flytte virksomheten i Mosvik sykehjem til Inderøyheimen rett før byggestart for Mosvik 
HDO ca i august 2019, flytter man virksomheten med effekt fra årsskiftet 18/19. Dette vil gi besparelser 
både for virksomhetsdriften og byggdriften. 

Nye tiltak 

Økt tilskudd Inderøy kulturhus AS 

Basert på Inderøy kulturhus AS sitt budsjettforslag for 2019 legger man opp til en økning i det 
kommunale driftsbidraget for å komme i balanse, og for å opprettholde tjenestenivået til AKSET og 
driften av bygningsmassen. Inderøy kulturhus AS har i tidligere budsjettmøter angitt at det i 
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utgangspunkt har behov for en økning på ca. 1 mill. kroner. Rådmannen forutsetter dermed at Inderøy 
kulturhus AS klarer å legge fram et justert budsjett med effektiviseringstiltak tilsvarende kr. 500 000,- 

Bortfall av husleie bofellesskap mindreårige flyktninger 

Som en følge av at bofellesskapet for mindreårige flyktninger ble avviklet sommeren 2018, faller 
husleieinntektene forbundet med dette bort for 2019 og fremover. 

Økning i eierbidrag for Brannvesenet Midt 

Økonomiplanen for 2018-2022 for Brannvesenet Midt legger opp til en økning i eierbidraget generelt på 
9,66% fra 2018 til 2019. På grunn av organiseringen internt i det nye beredskapshuset vil ikke hele 
denne økningen gi effekt for Inderøy da Steinkjer skal ta økningen som omfatter Steinkjer brannstasjon i 
beredskapshuset. Det er foreløpig gjort et anslag på 6,2% økning basert på brannvesenet 
budsjettinnstilling til representantskapet. For 2018 var kostnaden 5,385 millioner, og nytt foreslått 
medlemsbidrag er 5,715 millioner, eller en økning på 330.000 kroner. 

Nye avtaler for strøm gir økte kostnader 

Høsten 2018 var det planlagt en ny anbudskonkurranse for kraft/strøm. Her la man opp til en lignende 
avtale som fram til i dag, men fast pris per kWh. Ved utlysningens frist var det kun en leverandør som 
hadde meldt seg på. Resten meldte tilbake at markedet er så usikkert for tiden, at de ikke ønsker å gi 
noen fastpris. De ville også måtte legge på en så solid buffer for å unngå å tape penger på en avtale, 
at kommunene risikerte å få uhensiktsmessig kostbare avtaler. MAn vil i løpet av høsten lyse ut en ny 
konkurranse der man sannsynligvis ender med en spotpris med påslag. I og med at man ikke kan spå 
energiprisene vil det være veldig vanskelig å si om hva kostnadene for 2019 og fremover vil bli. Dagens 
avtale på 23 øre per kWh er ansett som gunstig, og man må forvente en kostnadsøkning ved overgang til 
ny avtale. Energikostnadene består av en kraftpris, abonnementspris, nettleie og elavgift. 
Anbudskonkurransen får kun effekt for kraftprisen. Anskaffelsen gjøres i samarbeid med en rekke 
Trøndelagskommuner for å oppnå mest mulig pris. 

Overlapp ny vaktmester Inderøyheimen 

I forbindelse med rekruttering av ny vaktmester til blant annet Inderøyheimen, er det sterkt ønsket at 
man får en god periode med overlapping for utveksling av erfaring og kunnskap mellom dagens og ny 
vaktmester. Inderøyheimen er en stor og komplisert bygningsmasse med sårbare brukere. 

Ny bassengleieavtale for skolene 

I forbindelse med stenging av bassenget på Sund, har kommunen inngått en leieavtale med Dampsaga 
bad på Steinkjer. Dette medfører økte leiekostnader sammenlignet med 2018 der kun 6 måneder med 
bassengleie på Sund var budsjettert. 

Redusert inntektsanslag Spiren 

Anslaget for potensielle husleieinntekter ved Spiren er redusert i forhold til budsjett 2018. 

Husleieinntekter fra Klokkarstu 

I forbindelse med at Klokkarstu er renovert, og skal leies ut til markedspris vil man kunne få inn nye 
husleieinntekter her 

Redusert husleie Rykket treningsstudio 

I februar 2018 satte rådmannen ned husleien til Rykket treningsstudio i Sentrumsbygget i Mosvik. Dette 
medfører reduserte husleieinntekter for ansvaret. 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 102 av 163 

Bortfall av husleie Politiet 

Politiet har med effekt fra november 2018 sagt opp husleieavtalen med kommunen på rådhuset. I og 
med at husleien faktureres etterskuddsvis vil man få effekten først i 2019 der 1 måneds inntekt faller 
bort. For 2020 mister man hele leieinntekten. 

Investeringsbudsjett kommunalteknikk 
 

Beløp i 1000        Økonomiplan            Sum 

Investeringsprosjekter Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

Utgift 
2019 

Utgift 
2020 

Utgift 
2021 

Utgift 
2022 

Utgift 
2019-22 

Eiendom og Kommunalteknikk         
Asfalt Langåsen boligfelt  700 700 0 0 0 700 700 
Oppgradering av kommunale veger 32 035 32 035 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Røra skole - Garasjeanlegg og lager 1 000 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
Røra skole oppgradering bygg 3 219 3 219 1 000 400 0 0 1 400 
Rådhuset - Sentral driftsstyring varme og ventilasjon 276 276 276 0 0 0 276 
Sum Eiendom og Kommunalteknikk  37 229 37 229 7 276 5 400 5 000 5 700 23 376 

Sum investeringsprosjekter 37 229 37 229 7 276 5 400 5 000 5 700 23 376 

Asfalt Langåsen boligfelt  

Asfaltering av Langåsen boligfelt når feltet er ferdig utbygd. Dette for å unngå at anleggstrafikk 
forbundet med husbygging skal ødelegge asfalten som erfaringsvis må holde de neste 30 år. Per 2018 er 
det kun en bolig som er bygd i feltet. Dette tilsier at man sannsynligvis kommer til å skyve prosjektet ut i 
tid. 

Oppgradering av kommunale veger 

I 2018 ble det bevilget 5 millioner til oppgradering av kommunale veger. Dette har vært en prioritering 
for å redusere etterslepet på de kommunale vegene, og oppgradering til nye vektklasser og funksjoner 
(som for eksempel fast dekke). Dersom etterslepet fremdeles skal holdes i sjakk, bør bevilgningene 
videreføres i like stor grad. 

Man foreslår at man viderefører investeringene for neste 4-årsperiode med 4 millioner + merverdiavgift 
i årlige bevilgninger. Bruttoramme på 5 millioner per år, totalt 20 millioner over 4 år. 

Røra skole - Garasjeanlegg og lager 

Byggdrift ved Røra skole mangler lokaler for innendørs lagring av driftsmidler og kjøretøy. Samtidig 
mangler vaktmesterkorpset generelt en lagerordning for felles verktøy og utstyr. Det er et ønske om å få 
etablert en fellesløsning for disse behovene ved Røra skole. Et slikt tilbygg må koordineres med nye 
planer for uteområde ved skolen, og eventuelle fremtidige utvidelsesmuligheter ved skolen. 

Røra skole oppgradering bygg 

Røra skole har en gammel oljefyr sammen med en elektrokjel for oppvarming av skolen og 
samfunnshuset. Elkjelen har ikke kapasitet alene til å varme opp når det er kaldt om vinteren. Fra 2020 
har man ikke lov til å fyre med fossil olje i offentlige bygg, og man må derfor få inn en ny varmekilde på 
skolen. Man har fått utredet en del alternativer, men kan på dette tidspunktet ikke si hvilket alternativ 
man vil gå for. Løsning med pellets, flis eller varmepumper medfører store investeringskostnader, men 
relativt lavere kWh-priser i ettertid. En ombygging til bioolje vil gi en lavere investeringskostnad, men 
vesentlig høyere pris per kWh. For budsjettet legger man inn en rammeutvidelse basert på et av de 
høyere anslagene fra konsulent, så får man heller redusere rammen dersom man går for en av de 
rimeligere investeringene. 
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Rådhuset - Sentral driftsstyring varme og ventilasjon 

Tekniske anlegg på Rådhuset er ikke koblet opp mot noen sentral driftsstyring, ei heller noen lokal 
datamaskin for styring. Dette medfører at alle endringer og avlesninger må gjøres i de enkelte tekniske 
rom. Dette gir dårlig oversikt, og vanskeliggjør også det å gjøre mindre endringer i oppsettet. Det har 
vært ytret ønsker etter vernerunder på Rådhuset om å få tilpasset driftstidene til variable hendelser 
utenfor fast oppsatt kjernetid for tekniske anlegg. Dette vil bli mulig å imøtegå med et SD-anlegg for 
huset. 

Det SD-anlegget som velges må være utvidbart til alle kommunale bygg som et toppsystem. 

Vann og avløp 

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 

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 2015 i 
sin helhet være disponert innen 2020. 

Utfordringer med selvkostbudsjettet 

Det er en rekke faktorer som Inderøy kommune ikke rår over, blant annet hva selvkostresultatet for det 
enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 
1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og 
eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er 
utfordrende å treffe med budsjettet. Nettopp av denne grunn har man en buffer i form av et 
selvkostfond der man kan utjevne det utforutsette over 5 år. 

Generelle forutsetninger 

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,35 %. Generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er 
utarbeidet den 19. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, og tallene for 2018 er 
prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved 
behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder, henvises det til kommunens selvkostmodell 
Momentum Selvkost Kommune. 

Gebyrutvikling vann og avløp 

Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet normalgebyrøkning på rundt 6,2 % for å dekke kommunens 
kostnader på områdene. Gebyret for vann øker med 6,1 %, mens gebyret for avløp økes med knapt 
6,3%. Kubikkprisen på vann er fremdeles lavere enn det prisen var i 2017 på grunn av den store 
reduksjonen fra 17 til 18. I perioden 2018 til 2022 øker samlet gebyr med kr. 1391 inkl mva, fra kr. 11382 
i 2018 til kr. 12 773 inkl mva i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på i underkant 
av 3%. Dette representerer en økning i forhold til forrige økonomiplan. Årsaken til endringen vil være 
status på selvkostfondene basert på vedlikeholdsbehovet sett opp mot budsjett, aktiviteten på 
investeringene har gitt høyere kapitalkostnader, og man legger opp til minst like høy aktivitet på 
utskifting av anlegg og ledningsnett fremover. Samtidig vil det at flere og flere abonnenter monterer 
vannmåler, medføre at omsetningen går ned. Fastgebyrene er lagt opp slik at veldig mange vil kunne 
spare penger på å montere vannmåler. Når antallet solgte enheter synker, mens kostnadene 
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opprettholdes, vil man nødvendigvis måtte øke enhetsprisen.  I stolpediagrammet under er 
normalgebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 240 kubikkmeter vann, som vil være 
innenfor det normale for en familie på 5. Gebyrsatsene er inkl. mva. 

 

 Mål 

Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 Mål 2022 

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

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

Drive innenfor 
forskriftenes krav 

Ingen alvorlige avvik Ingen alvorlige 
avvik 

    Tilstrekkelig vann 
levert med tilstrekkelig 
trykk 

Minimalt med driftsavbrudd 
i vannrenseanlegget og 

ledningsnettet 

0Minimalt med 
driftsavbrudd i 

vannrenseanlegget 
og ledningsnettet 

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

Temaplan Vann og 
avløp 

Oppdatert tiltaksplan og ROS 
analyse for VA-området 

Oppdatert 
tiltaksplan og ROS 

analyse for VA-
området 

 Tilstrekkelig vannkilder i egen 
kommune.  

Tilstrekkelig med vann Tilstrekkelig med vann til 
drikkevann og næring 

Tilstrekkelig med 
vann til drikkevann 

og næring 
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Investeringsbudsjett vann og avløp 
 
Beløp i 1000 Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

Utgift 
2019 

Utgift 
2020 

Utgift 
2021 

Utgift 
2022 

Utgift 
2019-

22 

Vann og avløp         
Avløp - Digitalt ledningkart Mosvik 2020 300 300 100 100 100 0 300 
Avløp - Diverse utskifting/nyanlegg 2023 6 919 6 919 0 0 2 200 4 000 6 200 
Avløp - Ny pumpestasjon Sneppen 2018 600 600 400 0 0 0 400 
Avløp - Ny pumpestasjon Vinnasjøen 2020 1 100 1 100 1 100 0 0 0 1 100 
Avløp - Sanering minirenseanlegg Hastadsaga 2021 1 800 1 800 0 100 1 700 0 1 800 
Avløp - Sanering minirenseanlegg Tømtåsen 2021 1 700 1 700 0 1 700 0 0 1 700 
Avløp - Slamavskiller Sundsnesset 2020 1 800 1 800 200 1 600 0 0 1 800 
Avløp - Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 2020 587 587 200 200 13 0 413 
Avløp - Utskifting avløpsledning langs 
Hamnavegen 

2020 500 500 200 300 0 0 500 

Avløp- Sanering avløpsledninger og 
avløpskummer  i Nergata 

2019 800 800 800 0 0 0 800 

Driftsovervåking grunnvannsanlegg 2020 250 250 50 100 100 0 250 
Vann - Diverse anlegg utskiftning 2023 3 790 3 790 0 1 000 200 200 1 400 
Vann - Driftsovervåkning av pumpestasjoner og 
høydebasseng 

2018 194 194 187 0 0 0 187 

Vann - Framverran vannbehandlingsanlegg 2020 500 500 400 0 0 0 400 
Vann - Kvennavika vannbehandlingsanlegg 2020 2 188 2 188 0 1 000 0 0 1 000 
Vann - Nye vannkummer i Nergata 2019 400 400 400 0 0 0 400 
Vann - Pumpestasjon Bjørka 2019 300 300 300 0 0 0 300 
Vann - Røflo - Røra,  utskifting hovedledning 2020 1 750 1 750 200 1 550 0 0 1 750 
Vann - Røflo vannbehandlingsanlegg 2020 1 200 1 200 1 000 0 0 0 1 000 
Vann - Sammenkopling trykksoner Røra 2021 1 000 1 000 0 500 500 0 1 000 
Vann - Utskifting av dårlig PVC-ledning over 
Hustad 

2022 1 000 1 000 0 100 900 0 1 000 

Vann - Utskifting av eternitt Ulvinmarka/Kjelåsen 
- Leira 

2022 1 000 1 000 0 0 1 000 0 1 000 

Vann - Utskifting av eternittledning Gausamyra - 
Tronstad 

2022 2 000 2 000 0 0 500 1 500 2 000 

Vann - Utskifting av eternittledning Utøy 2020 2 000 2 000 1 900 0 0 0 1 900 
Vann - Utskifting av ledningsnett mellom 
Stubergkorsen og Krogskorsen 

2022 1 500 1 500 0 0 500 1 000 1 500 

Vann - Utskifting eternitt Loamyra 2022 2 000 2 000 0 0 800 1 200 2 000 
Vann - Utskifting eternitt Ålberg - Venåsen 2021 1 000 1 000 0 1 000 0 0 1 000 
Vann - Uyskifting eternitt Øynheim - Lussitorget 2021 500 500 0 500 0 0 500 
Vann - Vannmålere på hovedledningene 2019 400 400 100 200 0 0 300 
Vavv - Utskifting støpejernsledning Salberg - 
Salbergbekken 

2022 1 600 1 600 0 0 500 1 100 1 600 

Sum Vann og avløp  40 678 40 678 7 537 9 950 9 013 9 000 35 500 

Sum investeringsprosjekter  40 678 40 678 7 537 9 950 9 013 9 000 35 500 

Avløp - Digitalt ledningkart Mosvik 

Kartlegging av ledninger i Mosvik. Her er det store hull i det digitale kartverket. Planen er å gå over 
områdene sammen med tidligere ansatte i Mosvik kommune som har kjennskap til ledningsnettet. 

Avløp - Diverse utskifting/nyanlegg 

Budsjetteringspost for beregning av investeringsbelastning ved utregning av selvkostgebyr. Denne 
posten omposteres i faktiske investeringsprosjekter etter hvert som de kommer frem. 
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Avløp - Ny pumpestasjon Sneppen 

Pumpestasjonen må byttes ut. Prosjektert i 2018, bygging i 2019. Kostnadsestimatet er oppjustert fra 
2018 med bakgrunn i prosjekteringen. 

Avløp - Ny pumpestasjon Vinnasjøen 

Pumpestasjonen som pumper spillvann fra Vinnasjøen og over Mohaugen mot Mosvikstranda har behov 
for utskifting. Dette både med hensyn til driftssikkerhet og arbeidsmiljø. 

Avløp - Sanering minirenseanlegg Hastadsaga 

Minirenseanleggene ved Hastadsaga har nådd forventet levealder. Man har økende driftskostnader og 
driftsproblemer. Mange småanlegg bør saneres og samles i et større felles anlegg. På grunn av 
regelendringer siden disse ble anlagt er det nå andre og strengere krav til rensing av avløp med utløp i 
ferskvann. 

Avløp - Sanering minirenseanlegg Tømtåsen 

Sanering av flere minirenseanlegg til et større felles anlegg nede ved fylkesvegen. Eksisterende anlegg 
har nådd forventet levealder, og man har utfordringer i driften av disse. Siden anleggene ble bygd har 
det kommer nye krav og regler i forhold til avløpsrensing med utløp til ferskvann. I forbindelse med en 
privat reguleringsplan som er påbegynt i Tømtåsen, har man satt prosjektet litt på vent til man har klart 
for seg behovet i området. 

Avløp - Slamavskiller Sundsnesset 

Slamavskiller ved Sundsnesset. Her har man vanskelig adkomst. Enten må det bygges en skikkelig veg, 
eller så må man se på muligheter for å pumpe over sundet til renseanlegget på Sundneshamn. Veldig 
usikre kostnadsanslag. Man legger opp til oppstart prosjektering i 2019 med anlegg i 2020. 

Avløp - Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 

Oppgradering av en rekke avløpsstasjoner for å få sentral driftskontroll på disse. Da kan man raskt 
avdekke driftsavvik og sette inn tiltak. 

Avløp - Utskifting avløpsledning langs Hamnavegen 

Det gjenstår en strekning med gammel spillvannsledning fra ovenfor Straumen renseanlegg og opp til 
Fjordnes langs Hamnavegen. Dimensjonen er større både ovenfor og nedenfor. Ny ledning blir 
oppdimensjonert. Det er i dag driftsutfordringer med strekket. 

Avløp- Sanering avløpsledninger og avløpskummer i Nergata 

I sammenheng med utbyggingen i Kølhagan ønsker man å renovere avløpsledningene i Nergata for å 
unngå å rive opp området rundt Kølhagan ved en senere anledning. Samtidig får man separert mange 
felleskummer og lagt opp til separate kummer for spillvann, overvann og vann. 

Driftsovervåking grunnvannsanlegg 

Opprustning av grunnvannsanlegg for å få sentral driftskontroll og overvåkning av eventuelle driftsavvik 
via internett. 

Vann - Driftsovervåkning av pumpestasjoner og høydebasseng 

Det er et behov for å bestykke kritiske pumpestasjoner og høydebasseng med driftsovervåkning og 
mobilt nett for å kunne bedre forsyningssikkerheten i vannverket. 
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Vann - Framverran vannbehandlingsanlegg 

Man vil se på mulig sammenslåing av flere renseanlegg i Framverran. Dette for å øke robustheten og 
begrense driftskostnadene. 

Utredning av ny vannkilde vil kunne påvirke dette, men en sammenslåing av anleggene kan likevel 
gjennomføres. 

Vann - Nye vannkummer i Nergata 

I sammenheng med renovering av avløpsledninger i Nergata og utbygging i Kølhagan ønsker man å få 
separert felleskummene i gata. Dette innebærer blant annet nye vannkummer. 

Vann - Pumpestasjon Bjørka 

Overbygg for pumpestasjon til Bjørka ved Nordtun. Pumpene er i dag i kumme under jorda. 

Vann - Røflo - Røra, utskifting hovedledning 

Utskifting av hovedledningen fra vannbehandlingsanlegget ned til trafoen på Røra. Dette strekket har 
ikke blitt skiftet ut enda, og er fremdeles en støpejernsledning. 

Vann - Røflo vannbehandlingsanlegg 

Kilden ved Røfloa har begrenset kapasitet, og allerede i dag baserer man seg på å pumpe vann fra 
Vådalsvatnet opp i Røflovatnet. Pumpestasjonen ved Vådalsvatnet er gammel og overmoden for 
utskifting. Skissert løsning er å legge pumpeledning helt inn til vannbehandlingsanlegget, og primært 
bruke Vådalsvatnet som kilde. Første steg vil være å oppgradere pumpestasjonen. 

Prosjektering er påbegynt på senhøsten 2018 med antatt anlegg i vinterhalvåret. Ønsket ferdigstillelse 
på selve pumpestasjonen er før mai 19 når man vanligvis starter opp pumping av vann fra Vådalsvatnet. 

Vann - Sammenkopling trykksoner Røra 

Sammenkobling av trykksoner ved Lorås og Berg på Røra. Videre kobling til hovedvannledningen ved 
trafoen for å kunne tilføre vann til sammenkoblingslednignen til Steinkjer. 

Prosjektering utsettes til trase for ny E6 er avgjort. 

Vann - Utskifting av dårlig PVC-ledning over Hustad 

Over Hustad går det en PVC-ledning fra tidlig 80-tall. Kvaliteten på PVC fra denne tiden var veldig 
varierende, og ofte dårlig. Man har hatt en del brudd på ledningen, og det er behov for utskifting av 
denne ledningen. 

Vann - Utskifting av eternitt Ulvinmarka/Kjelåsen - Leira 

Utskifting av eternittledning fra omtrent ved krysset Rostadvegen x FV755 i Ulvinmarka, og videre opp til 
Leira. 

Vann - Utskifting av eternittledning Gausamyra - Tronstad 

Utskifting av 6" eternittledning som ligger fra grensen mellom Oxaal og Gausa på Gausamyra, bort til 
Hastadvegen, og opp til Tronstad Østre. Totalt cirka 1200 meter. Prosjektet kan muligens samkjøres med 
utskifting av eternitt over Loamyra samme budsjettår. 
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Vann - Utskifting av eternittledning Utøy 

Gjentatte brudd og dårlig tilstand på hovedledningen i området rundt Kjelås høydebasseng, krever 
utskifting av ledningene her. Dette av hensyn til forsyningssikkerhet og drift. 

Vann - Utskifting av ledningsnett mellom Stubergkorsen og Krogskorsen 

Ledningsanlegget mellom Stubergkorsen og Krogskorsen er modent for utskifting. Det er flere ledninger 
lagt litt uten helhetlig plan i området, og behovet for opprydding er til stede. 

Vann - Utskifting eternitt Loamyra 

Prosjektet omfatter utskifting av dagens 150 mm eternittledning mellom Gausamyra og Lussitorget, 
over Loamyra. Deler av strekket er byttet ut tidligere, og det gjenstår 3 delstrekker på totalt cirka 1400 
meter mellom Lussitorget og Gausamyra. Prosjektet kan muligens samkjøres med utskifting av strekket 
Gausamyra-Tronstad samme budsjettår. 

Vann - Utskifting eternitt Ålberg - Venåsen 

Etter flere brudd på dette ledningsstrekket ser man behov for å få skiftet ut denne ledningen i nær 
fremtid. Plassering og terreng gjør at mye matjord blir vasket bort ved brudd. 

Vann - Vannmålere på hovedledningene 

Som et sentralt ledd i lekkasjesøk på nettet og overvåkning av forbruk på hovedledningene, ønsker man 
å montere vannmålere på hovedledningene. Dette gjør at man kan overvåke unormalt forbruk og lettere 
avgrense søkeområder for lekkasjer. 

Vavv - Utskifting støpejernsledning Salberg - Salbergbekken 

Ledningsnettet fra jernbanen ovenfor Salberg og ned til Salbergsbekken er av en eldre støpjernstype. 
Tilstanden til ledningen er dårlig, og den bør skiftes ut. 

Næring 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tilrettelegging og bistand for næringslivet 5 104 3 152 5 618 2 633 118 118 
Næringsfondet -31 1 678 1 589 1 589 1 589 1 589 

Sum 5 120 4 830 7 207 4 222 1 707 1 707 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet omfatter funksjonen kommunal næringsvirksomhet. Dette er et sentralt 
tjenesteområde som bidrar til at kommunen oppleves som attraktiv for etablert næringsliv og 
nyetablerere. Et annet viktig aspekt er å oppnå målsettingene med positiv befolkningsutvikling. En viktig 
del av virksomhetsområdet er å være en utfordrer og kobler for etablert næringsliv og nyetablerere slik 
at Inderøy kommune kan bidra med - eller formidle - etterspurt kunnskap og kompetanse. 
Næringsutvikling i Inderøy kommune forstås som en samskapingsprosess med den hensikt å koble 
kunnskap og mennesker slik at man lykkes med utvikling og vekst i fellesskap. Føringer for 
næringsvirksomheten kan spores til Strategisk Næringsplan, 2013-2025, hvor målsettinger og aktiviteter 
legger premisser for utvikling av kommunens næringsarbeid. Et annet sentralt dokument er 
intensjonsplanen, revidert 08.04.10, hvor det blant delmålene nevnes følgende om næringsutvikling i 
den nye kommunen: 
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"Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant annet gjennom 
aktivt bruk av næringsfond. Med ønske om et positivt fokus på utvikling i Mosvik, vil kraftverksmidler 
som i dag tilføres lokalt næringsfond, i en overgangsperiode brukes i Mosviksamfunnet." 

Begge disse styringsdokumenter er sentrale og legges til grunn når Inderøy kommune praktiserer 
og utvikler sin næringsvirksomhet til beste for hele Inderøysamfunnet. 

Virksomhetsplan 

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 

Mål 
2022 

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

Bidra til økt matproduksjon og et tryggere 
samfunn fram mot 2030 med en årlig 
produksjonsøkning på 2 % 
 
"Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn" - 
prosjektet har som målsetting at Inderøy 
kommune skal øke sin årlige matproduksjon 
og verdiskapning med utgangspunkt i 
jordbrukets ressurser med minimum to 
prosent per år fram mot 2030.  

God jobb med forvaltning 
og felles 
landbruksprosjekt Verran, 
Steinkjer, Snåsa og 
Inderøy 2019 - 2021 

2 % 2 % 

Inderøy kommune skal fremstå 
som en attraktiv kommune for 
etablert næringsliv og nye 
bedrifter. 

Inderøy kommune har som mål å 
opprettholde aktiviteten med å støtte 
nyetablerere og etablert næringsliv med 
tilskuddsmidler fra Inderøy kommunale 
næringsfond i størrelsesorden positivt svar 
på 15 - 20 søknader årlig samt bidra til å 
formidle søknader via annen finansiering som 
Innovasjon Norge og Inn-Trøndelag fond. 

Etablering av Tindved - 
øke antall deltakere på 
Spiren 

+ 1-2 0 

    RUP-midler og annen 
ekstern finansiering til 
(ny)etablere i Inderøy 
kommune 

15 0 

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

Digital infrastruktur skal bygges ut for hele 
Inderøy kommune 

Utbygging digital 
infrastruktur med 
bredbånd/ bedret 
mobildekning 

Ferdigstilt 
3 nye 

områder 

Ferdig
stilt 

Samhandling mellom næringslivet 
og Inderøy kommune skal være 
basert på Inderøy kommunes 
visjon: Best - i lag. 

Legge til rette for aktivt samarbeid mellom 
kommunen og ulike parter i næringslivet 

Etablering av Inderøy 
utvikling 

500 000 0 

    Lensmyra Næringspark - 
antall etableringer i året - 
invitere interessenter til 
samarbeid/ 
utviklingsselskap 

Opprette 
eget 

utbygging
sselskap i 

samarbeid 
med 

aktører 

2 -3 
etable
ringer 

   Målsetting knyttet til 
Bygg- og annleggsråd med 
antall møter hvert år - 
Inderøy kommune tar 
initiativ/ inviterer 

2 møter 2 
møter 

Styrke samarbeidet med 
nabokommuner gjennom Inn-
Trøndelag 

Styrking av næringsapparatet i Inn-Trøndelag 
med å dele kunnskap og kompetanse på 
tvers av kommunene. 

Øke samarbeid og 
samskaping gjennom 
fellesmøter mellom 
næringsmedarbeidere i 
Inderøy, Verran, Steinkjer 
og Snåsa 

1 dag hver 
14. dag 

2 
dager 
pr. 14 

dag 

Styrke Straumen som 
kommunesenter 

Målsetting er å etablere Kølhagan innen 2019 
som tidligere skissert og orientert pr 01.06.17 

Kølhagan  0 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  4 830 4 830 4 830 4 830 

Tekniske justeringer     
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 10 10 10 10 
Andre tiltak 2 2 2 2 
Sum Tekniske justeringer 12 12 12 12 

Tiltak forrige år     
Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Avsluttet DGO-prosjekt i 2018 - forlenges ikke -400 -400 -400 -400 
Sum Tiltak forrige år -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 

Tidligere vedtatte endringer -1 388 -1 388 -1 388 -1 388 

Konsekvensjustert ramme 3 442 3 442 3 442 3 442 
Innsparingstiltak     

Ferdigstiller hovedprosjekt landbruk - Økt matproduksjon 2017-2018 - vil ikke 
forlenges i økonomiplan 

-211 -211 -211 -211 

Sum Innsparingstiltak -211 -211 -211 -211 
Nye tiltak     

Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021  2 985 0 -2 015 -2 015 
Andre tiltak 500 500 0 0 
Nullstille refusjon fra Trøndelag Fylkeskommune i økonomiplan kr. 330 000  330 330 330 330 
Tilskudd BUA Inderøy for videre drift 100 100 100 100 
Redusere posten kjøp fra andre (næringsliv/ FoU) med kr. 100 000  -100 -100 -100 -100 
Redusere bruk av bundet driftsfond (kraftfond) med kr. 89 000 -89 -89 -89 -89 
Redusere posten konsulentjeneste/ juridisk bistand med kr. 50 000 årlig -50 -50 -50 -50 
Sum Nye tiltak 3 676 691 -1 824 -1 824 

Nye tiltak og realendringer budsjett 3 465 480 -2 035 -2 035 

Ramme 2019-2022 6 907 3 922 1 407 1 407 

 

Sammendrag budsjett 

Næringsutvikling i Inderøy kommune er basert på vår visjon: Best - i lag. Inderøy kommune er en av få 
kommuner i Trøndelag som bruker store ressurser på digital infrastruktur. Dette er også den største 
posten i budsjett for ansvar 600 - Næring. To andre store investering i årene som kommer, er Kølhagan 
og utvikling av Lensmyra Næringspark. Fellesnevner for bruk av midler er å bidra til nyskaping og vekst 
enten det er nyetablerere eller etablert næringsliv. Inderøy kommune bruker midler for å gjøre en 
forskjell - stor eller liten - for å skape arbeidsplasser, bolyst, attraktivitet og god samfunnsutvikling 

Tiltak forrige år 

Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021  

Økt satsing på digital infrastruktur ble politisk behandlet og vedtatt i 2017 hvor følgende finansiering for 
årene 2017-2020 var: 

         2017                  2018                  2019                 2020              Sum 

kr. 3 000 000      kr 2 000 000   kr. 2 000 000    kr. 2 000 000    kr. 9 000 000 

Inderøy kommune fikk ansatt en person i et årsengasjement fra juni 2017 med opsjon på et års 
forlengelse. Dette har bidratt til at kommunen klarer å svare for en økt satsing på digital infrastruktur, 
men vi er fortsatt avhengig av prosedyrer og gjennomføring av offentlige anskaffelser før gjennomføring 
og utbygging kan skje. Vi foreslår derfor en fordeling av rammen på totalt kr. 9 MNOK med en 
rammeoverføring på kr. 2 MNOK fra 2017 med henholdsvis en økning med kr 1 MNOK i 2018 og 
tilsvarende beløp kr. 1 MNOK i 2019. Rammen vil forbli den samme - totalt kr. 9 MNOK. 
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Ny ramme ser da slik ut: 

  2017 2018 2019 2020 SUM 

Opprinnelig 17 3000 2000 2000 2000 9000 

Estimat regnskap 1000 2000 2000 2000 7000 

Endring i 2018 og 
2019 pga framdrift 

  1000 1000     

Nytt estimat pr 
19.10.18 

  2114 4979 1985 9078 

  

Avsluttet DGO-prosjekt i 2018 - forlenges ikke 

Inderøy kommune har, over to år, bidratt til finansiering av en stilling for DGO/ Inderøy Næringsforening 
for å legge et best mulig grunnlag for å starte Inderøy Utvikling fra 01.01.19. Dette har beløpt seg til kr. 
400 000. Denne finansiering opphører fra 2019. 

 Innsparingstiltak 

Ferdigstiller hovedprosjekt landbruk - Økt matproduksjon 2017-2018 - vil ikke forlenges i økonomiplan 

Inderøy: mer mat - tryggere samfunn!  Et prosjekt som er gjennomført i 2017 og 2018. Dette prosjektet 
avsluttes ved årsskiftet og vil derfor ikke komme med verken i budsjett 2019 eller økonomiplanen for 
kommende år. 

Nye tiltak 

Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021  

Økt satsing på digital infrastruktur ble politisk behandlet og vedtatt i 2017 hvor følgende finansiering for 
årene 2017-2020 var: 

         2017                  2018                  2019                 2020              Sum 

kr. 3 000 000      kr 2 000 000   kr. 2 000 000    kr. 2 000 000    kr. 9 000 000 

Inderøy kommune fikk ansatt en person i et årsengasjement fra juni 2017 med opsjon på et års 
forlengelse. Dette har bidratt til at kommunen klarer å svare for en økt satsing på digital infrastruktur, 
men vi er fortsatt avhengig av prosedyrer og gjennomføring av offentlige anskaffelser før gjennomføring 
og utbygging kan skje. Vi foreslår derfor en fordeling av rammen på totalt kr. 9 MNOK med en 
rammeoverføring på kr. 2 MNOK fra 2017 med henholdsvis en økning med kr 1 MNOK i 2018 og 
tilsvarende beløp kr. 1 MNOK i 2019. Rammen vil forbli den samme - totalt kr. 9 MNOK. 

Ny ramme ser da slik ut: 

  2017 2018 2019 2020 SUM 

Opprinnelig 17 3000 2000 2000 2000 9000 

Estimat regnskap 1000 2000 2000 2000 7000 

Endring i 2018 og 
2019 pga framdrift 

  1000 1000     

Nytt estimat pr 
19.10.18 

  2114 4979 1985 9078 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 112 av 163 

Nullstille refusjon fra Trøndelag Fylkeskommune i økonomiplan kr. 330 000  

Refusjon innlagt i budsjett- og økonomiplan som ikke er reell. 1 MNOK ble inntekstført i 2015 hvor 
denne ble fordelt over år. Innkreving av kr. 1 MNOK fra TFK skjer pr 01.11.18.  Refusjon er derfor nullstilt 
i økonomiplanen. 

Tilskudd BUA Inderøy for videre drift 

Ressurser avsatt til drifting av BUA Inderøy. 

Investeringsbudsjett næring 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

Utgift 
2019 

Utgift 
2020 

Utgift 
2021 

Utgift 
2022 

Utgift 
2019-

22 

Sum investeringsprosjekter 43 530 -2 500 41 030 0 0 0 0 0 

 

 

Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Bemanning 

Det er budsjettert med 16,8 årsverk (17 ansatte). Det er 5 ansatte med senioravtale og en som går av 
med pensjon fra 1. februar.Fra august 2018 har kontoret fått innvilget en «Varig tilrettelagt 
arbeidsplass» av NAV. 

Kontoret har effektivisert tilsvarende 3 årsverk fra 2013 til 2018. Effektiviseringen skyldes digitalisering 
og forbedring i rutiner og arbeidsprosesser. 

Arbeid med kommunesammenslåing for Steinkjer og Verran vil kreve ekstra ressurser i 2019 og 2020. 
Det er ikke tilrådelig å redusere bemanningen før våren 2020 som følge av sammenslåingen og 
effektivisering pga digitalisering. 

Utfordringer og strategi 

Kompetansebehov og planlagte opplæringstiltak 

2 av målene for samarbeidet om økonomifunksjonene er: 

-          Høg faglig kompetanse 
-          Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene 
Vi skal ha god kompetanse på fagene regnskap/lønn/fakturering/innfordring og økonomisystemet 
Agresso. Høg kompetanse er en forutsetning for å kunne drive kostnadseffektivt. 

Utviklingstiltak 

Det er mange prosjekt som er startet opp i 2018, og disse må følges opp og tas i bruk i tiden framover. 
Det er ikke kapasitet til å starte opp flere nye prosjekt i 2019 pga kommunesammenslåing og prosjekter 
som er startet men ikke ferdig innført i kommunene. 
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 Følgende utviklingstiltak prioriteres i 2019: 

 RPW Ressursforvaltning på web / WebCruiter  

o Digitalisering og effektivisering når manuelle skjema for lønnsmelding erstattes med 
elektronisk registrering fra Agresso web. Ny funksjonalitet tas i bruk i 2018/ 2019 og 
krever opplæring og oppfølging i kommunene. Effektivisering for kommunene og R&L. 

o Nytt rekrutteringssystem WebCruiter tas i bruk v/Personal. Overføring av data direkte til 
Agresso og ePhorte på nye ansatte. 

 Alle ansatte på web  

o Digitalisering og effektivisering når alle ledere og ansatte får mer informasjon på web. 
Effektivisering for kommunene og R&L. 

o Ønsker å ta i bruk fraværsregistrering her hvis mulig. 
o Nødvendig for å ta i bruk digitale reiseregninger. 

 Reiseregninger på web m/utleggsAPP  

o Digitalisering og effektivisering når manuelle skjema for reiseregning erstattes med 
elektronisk registrering fra Agresso web. Prosjektet startet i 2018 og ny funksjonalitet 
tas i bruk i 2019. Effektivisering for kommunene og R&L. 

 Sykmeldinger og refusjon – digitalisering  

o NAV startet med digitale sykmeldinger høsten 2017. Rutiner og skjema utvikles og 
digitaliseres i NAV, og Agresso oppdateres for å håndtere dette. 

o Ny refusjonsmodul i Agresso m/digitale sykmeldinger må tas i bruk i 2019. 

 Effektivisering av fraværsregistrering  

o Fagsystem i kommunene (Capitech, Notus mfl) kan overføre fraværsdata til Agresso. 
Utgifter til oppsett av integrasjon mot Agresso må budsjetteres i den enkelte kommune. 

 Integrering lønnsbilag: Agresso og "fagsystem"  

o Fagsystem i kommunene (Capitech, Notus, Oppad, Visma) som kan utvide bruken for 
økt elektronisk overføring av lønnsdata til Agresso. Utgifter til oppsett av integrasjon 
mot Agresso må budsjetteres i den enkelte kommune. 

 Arbeidsflyt på hovedboksbilag  

o Digitalisering av hovedboksbilag gir digitale arbeidsprosesser istedenfor manuell papir-
flyt. Bedre styringsinfo i Agresso med digitale bilag. Effektivisering for kommunene og 
R&L. 

 Nye moduler / løsninger i Agresso: Forutsetter at investeringene budsjetteres i kommunene. 
Investeringsutgift i «Utviklingsplanen» er kun en foreløpig pris fra EVRY som forutsetter at alle 
kommunene foretar felles innkjøp. 
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Virksomhetsplan 

 
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 Mål 2022 

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

Ansatte med høy kompetanse Kompetanseheving og 
rekruttering 

Utarbeide 
kompetanseplan 

Gjennomføring 
og rullering 

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

Følge med på utviklingen av 
digitale tjenester 

Digitalisering av 
økonomitjenester 

Gjennomføre 
vedtatt 

utviklingsplan 

Gjennomføring 
og rullering 

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

God økonomistyring Regnskap ihht vedtatt 
budsjett 

0,0 % 0,0 % 

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

Kommunens overordna verdier 
med Åpenhet, Raushet og 
Respekt skal legges til grunn i 
organisasjonspolitikken. 

Optimalisere arbeidsmiljø 
med utgangspunkt i funn 
fra 
medarbeiderkartleggingen 

Oppdatering av 
HMS plan 

 

Styrke samarbeidet med 
nabokommuner gjennom Inn-
Trøndelag 

Vertskommunesamarbeidet 
utvikles 

God prosess på 
kommunesammenslåing 
Steinkjer + Verran 

  

 

Sammendrag budsjett 

Styret for Inn-Trøndelag regnskap og lønn vedtok budsjett for 2019 24.09.18 med en netto utgiftsramme 
på 10,6 mill kroner. 

Budsjett 2019 bygger på driftsnivået fra 2018 med følgende endringer: 

-          Redusert 0,2 årsverk i 2018 pga endring i oppdragsmengde (KomRev, KomSek og PPT Inderøy / 
Leksvik). Lønnsutgifter er redusert tilsvarende reduksjon i salgsinntekt. 

-          Varig tilrettelagt arbeidsplass v/NAV fra august 2018 er innarbeidet i budsjettet. 

-          Utgifter til utgående post er redusert etter oppstart med Multikanal våren 2018, netto utgift 
redusert med kr 130.000. 

-          Anslag på ekstra lønnsutgifter for arbeid med kommunesammenslåing. Tidsbruk som R&L har på 
arbeid med kommunesammenslåing dekkes av Steinkjer kommune (skal ikke belastes de andre 
kommunene). Det anslås kr 200.000 i refusjonskrav til Steinkjer kommune og ekstra innleie av vikar kr 
100.000. Dvs at det brukes kr 100.000 av fast bemanning på prosjektet. 

Oppsummering driftsnivå 2019 

Lønnsutgifter – økning kr 506.000 

-          16,8 årsverk dvs reduksjon 0,2 årsverk 

o   Reduksjon i årsverk som følge av redusert oppdragsmengde ved opphør av firma KomRev, KomSek og 
PPT Inderøy / Leksvik fom 2018. 
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-          Pensjonspremie 15,45%  og arbeidsgiveravgift 10,6% (uendret fra 2018) 

-          Lønnsøkning 3% fra 1. mai 2019 (2,4% i B2018) 

-          Økning i lønnsutgifter fordeles slik: 

o   Lønnsvekst og reduksjon 0,2 årsverk             283.000         

o   Varig tilrettelagt arbeidsplass m/AGA              73.000 

o   Ekstra vikarutgift jf kommunesammensl.      110.000 

o   Avsatt til lønnsøkning                                       40.000 

o   SUM                                                                506.000 

                                                                                                                

Diverse driftsutgifter – reduksjon kr 10.000 

-          Husleie er økt med 2% jf husleieavtale, økning kr 15.000 

-          Tilleggsavtale husleie: Generell prisøkning 2% med reduksjon vedr avtalens pkt om tjenester fra 
servicetorget på behandling av inngående og utgående post. Avtalen er under revidering, og det er 
budsjettert med en reduksjon på kr 25.000 pga redusert arbeid for Servicetorget med behandling av 
post som følge av digitalisering og nye rutiner. 

 Netto innfordring – uendret 

 Netto utgift utgående post – reduksjon kr 130.000 

Kommunene startet med Multikanal våren 2018 og det innebærer mer digital utsending av faktura. 
Faktura som sendes i posten går til ekstern leverandør for print / pakking / utsending. Den enkelte 
kommune mottar faktura fra Evry på utgift til all utsending av faktura, og Inn-Tr.lag R&L betaler for 
tjenesten Multikanal. 

Utgifter til utgående post nå består av følgende utsendinger: 

-          Lønnsslipper 
-          Inkassovarsel 
-          Begjæringer om tvangssalg 
-          Annen utgående post til kommunene og andre 
 

Driftsinntekter – økt inntekt kr 176.000 

-          Generell prisøkning på salg av tjenester til IKS / KF / AS 

-          Redusert oppdragsmengde fom 2018 ved opphør av KomRev, KomSek og PPT Inderøy / Leksvik. 
Redusert inntekt ca kr 200.000. 
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-          Økt oppdragsmengde fom 2018 på firma Steinkjerbygg KF når enhet Eiendom ble overført fra 
Steinkjer kommune. Økt oppdragsmengde på Reko-firma pga fisjon (fra 1 til 5 firma i 2018). Økt inntekt 
ca kr 70.000 

-          Tilskudd fra NAV på «Varig tilrettelagt arbeidsplass» 

-          Økt mengde henvendelser fra eiendomsmeglere for opplysning om restanser på eiendom. Vi får 
betalt pr henvendelse. 

-          Refusjon fra Steinkjer kommune for arbeid med kommunesammenslåing. 

 Driftsnivå 2020 – 2022 

Det er flere endringer på gang de nærmeste årene som vil påvirke driftsnivået til Inn-Trøndelag 
Regnskap og Lønn (ITRL). 

De største endringene er: 

-          Kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran fom 2020 

-          Digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser 

Kommunesammenslåingen og intensjonsavtalen mellom Steinkjer og Verran har et pkt om at 
innfordring skal overføres fra ITRL til Skatteoppkrever. Styringsgruppe økonomi har ut fra 
kartleggingsarbeidet og faglige vurderinger kommet med anbefaling om å reversere dette dvs at 
innfordring fortsatt skal utføres av ITRL (ca 1,5 årsverk). Saken ligger til Fellesnemnda å avgjøre. 

Forutsatt at kontoret fortsetter med de samme oppgavene inkl innfordring, anslås det at vi får en 
reduksjon i bemanningen tilsvarende 1,5 årsverk innen 2022. Bemanningen reduseres i forbindelse med 
naturlig avgang. 

Fordeling mellom kommunene  

Utgiftene fordeles mellom kommunene iht fordelingsnøkkel med 152% fastandel og resterende etter 
folketall 1.7.18.Tilleggstjenester utført for kommunene er lagt inn som refusjonsinntekt i 
detaljbudsjettet, og inngår ikke i sum fordelt pr kommune.  
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Helse og omsorg 
 
På bakgrunn av pågående omorganiseringsprosess, er fordeling av budsjett kun foreløpig. I videre 

prosess vil det måtte foretas justeringer mellom tjenesteenheter og mellom funksjoner.   

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sektor helse, omsorg og sosial har gjennomført organisatoriske endringer. Nytt navn på sektoren er 

Helse og omsorg - og omfatter enhetene hjemmetjenester, institusjon, psykisk helse og miljøtjenesten, 

barne- og familietjenesten og innvandrertjenesten.  

Kostra-analyse 

Endringer i befolkningssammensetningen, kan gi utfordringer i forhold til dagens tjenesteproduksjon. 

Tabellen under viser befolkningsveksten i henhold til prognose fra SSB for 2016-2041. 

 

 

Tjenesteutvikling 

Tjenesteutvikling 2014 2015 2016 2017 2018 
(01.10.18) 

Brukere (hjemmesykepleie) 
 
Timer pr uke 

246 
 
1454t 

245 
 
1363t 

260 
 
1778t 

264 
 
1654t 

242 
 
1429t 

Brukere (Praktisk bistand) 
Timer pr uke 

142 
283t 

144 
168t 

140 
171t 

138 
200t 

135 
140t 

BPA (Brukerstyrt personlig 
assistent) 
Timer pr uke 

14 
177t 

12 
392t 

10 
346t 

8 
268t 

8 
260t 

Trygghetsalarm  145 141 138 154 127 

Langtidsopphold institusjon 
(antall opphold) 

53 55 48 34 11 

Korttidsopphold institusjon 
(Antall opphold) 

64 61 86 143 110 

Avlastning Institusjon 
(Antall avlastning) 

42 46 32 53 58 

Omsorgsstønad  
 

4 5 3 5 4 

Korttidsopphold Næss 3 8 10 7 3 
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(Antall opphold) 

Avslag på tjenester 
(Alle saker med status avslått) 
 

35 27 26 11 20 

 
Tabellen belyser tjenesteutviklingen over tid. Erfaringer så langt, er at flere brukere har mer omfattende 
tjenestebehov enn tidligere. Noe av endringer over tid er en bevist strategi for å møte fremtidige 
tjenestebehov. Nedgangen i antall langtidsopphold i institusjon, er en bevist strategi der man søker å 
løse tjenestebehovet med tjenester i eksempelvis i brukerens eget hjem ofte i en kombinasjon av flere 
tjenester. Økning i antall korttidsopphold, er et resultat av at den enkelte bruker skal få bo lengst mulig i 
egen hjem. 
Praktisk bistand viser en tjenesteutvikling hvor det blir færre brukere og færre timer. Gjennomsnittlig 
timer pr bruker/uke, har tidligere vært 1,5 time pr uke. Gjennomsnittlig timer pr bruker/uke ligger så 
langt i 2018, på en time. Dette er ikke i tråd med ønsket utvikling, og det forventes at dette endrer seg 
når hverdagsmestringstjenester er bedre implementert og tatt i bruk i sektoren. 
BPA – brukerstyrt personlig assistent har endret seg noe over tid; man ser en utvikling med en liten 
nedgang på antallet brukere, mens gjennomsnittlig timeantall pr bruker øker.  
 

 
 
 
Tabellen viser gjennomsnittlig listelengde til fastleger. Inderøy kommune sine leger har høyere 
listelengde sammenlignet med KOSTRA gruppe, Nord-Trøndelag og landet uten Oslo. Det gir 
utfordringer med tanke på tilgjengelighet til legetjenester. 
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Tabellen viser utgiftsnivået pr institusjonsplass. Kostnadsnivået pr institusjonsplass har gradvis økt siden 
2014. Noe av økningen kan forklares med nye tiltak – etablering av barnebolig. Barnebolig konteres på 
samme KOSTRA-funksjon som institusjon. 
 

Utfordringer og strategi 

I Helse- og omsorgsektoren er det et mål at brukere og pårørende involveres i større grad for å sikre god 
livskvalitet. Inderøy kommune bør satse på helsefremmende og forebyggende tiltak for å sikre god 
livskvalitet. 

Det er et mål at kommunens tjenester i kommende økonomiplanperiode, skal dreies mer mot 
forebygging, rehabilitering og samhandling for en friskere befolkning, og at gode resultater etter 
utprøving og tilpassing skal søkes implementert i drift.  

2019 vil bli første driftsår i ny organisering av helse og omsorgstjenestene. Selv om det er gjort flere 
grep for å tilpasse tjenesteproduksjon med tanke på en dreining mot mer forebyggende arbeid og et 
helhetlig fokus på hverdagsmestring, vil det være nødvendig å øke omstillingstakten i planperioden. 

Det nevnes spesielt behov for omstilling i barne- og familietjenesten, hvor barnevernet vil utrede 
muligheter for samarbeide med Steinkjer. 

Innvandringstjenesten har fått endrede rammebetingseler, og det er igangsatt omstillingsarbeid for å 
tilpasse driften til nye rammebetingelser. 

Sektoren er nå i første fase i en større endring hvor det skal investeres i nye helse- og omsorgsbygg, og 
driften skal tilpasses ny tjenesteinnretning. Det vil i planperioden bli nødvendig med flere omstillinger av 
driften til mer hjemmebasert omsorg. Dette vil medføre at tjenesteproduksjon på institusjon er mer 
behandlingsrettet enn en varig boform. Brukere med omfattende varig hjelpebehov, vil i fremtiden få 
sine behov dekt i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning (HDO). Bemanningsfaktoren på våre HDO er 
for lav i dag, og kapasiteten må bygges opp over tid. I tillegg er det nødvendig å øke kompetansen til 
ansatte slik at de vil kunne møte brukernes behov. 

Det samlede sykefraværet for sektoren har, over tid, vært for høyt. Det er særlig innenfor de områder 
hvor det er turnustjenester man ser en økende tendens. Man har gjort en del tiltak i løpet av de siste 
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årene, og alle tiltak har ikke hatt positiv virkning. Prosjektet "Bæst - på jobb", som ble igangsatt i 
hjemmetjenesten, har imidlertid vist seg å ha en positivt virkning på sykefraværet og på arbeidsmiljøet. 

En reduksjon av sykefraværet gir budsjettmessige og tjenestemessige konsekvenser. I planperioden er 
det nødvendig at det igangsettes flere tiltak ut fra samme metode/mal som er gjort i hjemmebaserte 
tjenester.  

Rekruttering 

Utfordringer knyttet til kompetanse og rekruttering er, med få unntak, felles for helse- og 
omsorgsområdet. Det har over år blitt stilt stadig høyere krav til kapasitet og kompetanse i 
kommunehelsetjenesten. Samhandlingsreformen har forsterket dette ved å forutsette at oppgaver i 
spesialisthelsetjenesten i større grad skal kunne ivaretas av kommunene, ikke minst overfor personer 
med sammensatte og kroniske tilstander. Samtidig øker andelen eldre i befolkningen sammenlignet med 
den yrkesaktive befolkningen. Dette betyr at vi relativt sett får mer å jobbe med, og færre personer som 
kan gjøre jobben. Et overslag i våre to institusjoner, viser at 75 % av ansatte vil slutte i perioden frem til 
2030. Det er allerede utfordringer med å rekruttere, spesielt helsepersonell med høgskole - og leger. 
Tiltak for å rekruttere og beholde, må ha en bred tilnærming hvor partene involveres i arbeidet. 

Innføring av velferdsteknologi vil innebære at en del oppgaver som i dag utføres av ansatte i 
hjemmetjenesten, i fremtiden vil kunne utføres ved tekniske løsninger. De løsningene som er beregnet å 
ha størst effekt, er innføring av elektroniske medisindispensere, elektroniske dørlåser og digitalt tilsyn 
og oppfølging. Det er ikke utarbeidet anslag på mulige innsparinger for 2019, men det må forventes at 
det i planperioden hentes ut effekter knyttet til velferdsteknologi. 

Kjernen i «Leve hele livet» er at de eldre skal ha mulighet til å velge hvem som skal yte tjenester, hva 
tjenestetilbudet skal være, hvordan tjenestene skal ytes og hvor og når tjenestene skal gis. Andre 
hovedtema i reformen er matglede for eldre, de eldres helse- og omsorgstjeneste, pårørendeomsorg og 
alternative arbeidstidsordninger. For å få felles framdrift, fastsettes reformperioden til fem år, med 
felles oppstart i kommunene 1. januar 2019 og med ulike faser for kartlegging, planlegging, 
gjennomføring og evaluering. Kommuner som omstiller seg og tar i bruk nye løsninger, vil bli prioritert i 
statlige støtteordninger. Inderøy kommune har flere tjenestetilbud hvor reformens intensjoner 
imøtekommes, men det er behov for at arbeidet med reformen har fokus i planperioden. 

I Omsorg 2020 er det også beskrevet at det er to nesten like store aktører i omsorgssektoren målt i 
antall utførte årsverk: Familien og kommunen. Kommunene i Norge utfører over 130 000 årsverk, mens 
familie og pårørendes omsorgsarbeid anslås til om lag 100 000 årsverk. Utover dette står frivillige, 
ideelle og private for en mindre andel av tjenesteproduksjon. I et velferdssamfunn er det samlede 
omsorgstilbudet et offentlig ansvar som er nedfelt i helse- og omsorgslovgivningen. Det betyr ikke at alle 
oppgaver skal løses av kommunen som eneste tjenesteprodusent. Kommunen er ikke bare en 
forvaltning; den er også et lokalsamfunn med familier, sosiale nettverk, organisasjoner, bedrifter og 
tiltak. For å skape et omsorgsfullt samfunn, må alle involveres i denne oppgaven.  

Sammendrag budsjett for tjenesteområdet 

Sektor helse og omsorg har et tjenestetilbud som drives 24 timer i døgnet hele året. Lønnsutgifter utgjør 
omtrent 80 % av kostnadene. Dyktige ansatte og god ledelse, er premissleverandør for tjenestekvalitet. 
Over tid er det gjennomført flere tjenesteutviklingstiltak for å effektivisere driften og tilpasse driften til 
de økonomiske forutsetninger.  

Sektoren legger inn nye tiltak fra 2019 på grunn av endringer i tilskudd ressurskrevende tjenester, økte 
kostnader knyttet til fastleger, nytt avlastningstilbud for en ungdom og økt behandlingskapasitet for 
private fysioterapeuter. 
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Det er ikke kompensert for prisvekst og lønn for vakante stillinger og vikarbudsjett. Dette er innarbeidet 
i budsjettforslaget og er i realiteten innsparingstiltak. 

Sektoren bruker store ressurser til vikarinnleie årlig. Det er derfor nødvendig å arbeide kontinuerlig med 
å øke nærværet og finne ordninger som sikrer at enhetene nytter vikarressursen best mulig. Ledere i lag 
med tillitsvalgte, verneombud og ansatte, må samarbeide for å finne gode løsninger for å øke nærværet 
på alle arbeidsplasser. 

Det jobbes fortløpende med tilbakeføring til jobb, helt og delvis. Gradert sykmelding er regelen, og ikke 
unntaket. Det er økt bevissthet både hos ledere og medarbeidere om ansvaret for å bidra til dialog når 
det gjelder å øke nærværet på arbeidsplassene. Prosjektet "Bæst - på jobb" i hjemmesykepleien, et 
samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter, er et godt eksempel på et positivt 
tiltak.  

Inderøy kommune har valgt en tjenesteinnretning hvor man skal dreie tjenesteinnretningen fra 
institusjon til hjemmebasert omsorg. Omsorgstrappen for Inderøy kommune, har som målsetning å 
sette inn forebyggende tiltak som skal bidra til at den enkelte tjenestemottaker mestrer sin helse i størst 
mulig grad. 

Tjenesteproduksjonen har en grad av desentralisert struktur med to større omsorgssenter. Den mest 
kostnadseffektive driftsmåten, er å ta hånd om brukerne på nederste del av "omsorgstrappa"; dvs. sørge 
for at brukerne bor hjemme så lenge som mulig. Flyttemønster hos den eldre del av befolkningen, antas 
å bli slik at flere kjøper leiligheter i sentrum av Straumen. Dette er en av flere faktorer som gir økt 
belastning på hjemmetjenesten, og det vil bli behov for å omstille ressurser for å styrke 
hjemmetjenesten ytterligere. 

Den mest ressurskrevende omsorgen skjer innenfor institusjonstjenester og bofellesskap med heldøgns 
omsorg (HDO). For å utnytte BEON-prinsippet*, er kommunen helt avhengig av en fortsatt god kapasitet 
på korttids-, avlastning- og rehabiliteringsplasser, og en godt kvalifisert hjemmetjeneste og 
omsorgsboliger med HDO.   *BEON-prinsippet: prinsippet om beste effektive omsorgsnivå 

Det er planlagt betydelige investeringer i nye helse og omsorgsbygg. Samlet skal det gi en 
kapasitetsøkning på 45 % i perioden frem til 2030. Det skal i hovedsak satses på at institusjon blir mer 
behandlingsrettet, og at varig boform gis i bofellesskap med HDO. Det forventes at nye bygg skal 
understøtte en effektiv driftsorganisering og gi effekter i siste del av planperioden. 

Økning i antall personer med demenslidelser, er en av de større utfordringene i omsorgssektoren. 
Omtrent 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. Det blir 
viktig å videreutvikle gode tjenester til målgruppen og pårørende. 

Godt utbygd aktivitetstilbud er av betydning for brukere og deres pårørende. For 2018 var det lagt inn 
tiltak med tanke på å samorganisere og samlokalisere flere av våre aktivitetstilbud, herunder Et sted å 
være, Go-kroken og Hyggestua. Tiltaket er ikke gjennomført i 2018, og vil jobbes videre med i 2019. 

Sektoren får, i 2019, mindre til drift enn forventet forbruk i 2018. Konsekvensene av budsjettforslaget 
medfører at sektoren må effektivisere driften. Terskelen for tildeling av tjenester vil bli høyere. Den 
daglige driften ved flere tjenesteområder, er sårbar ved endringer i brukerbildet og påvirkning fra 
eksterne forhold. Endringer i antall flyktninger medfører bortfall av inntekter, og vil medføre behov for 
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betydelige innsparingstiltak. I tillegg vil konsekvensene av budsjettforslaget, bety en streng vurdering av 
innleie av ekstra personell, da midlene til ekstrainnleie reduseres.  

På bakgrunn av innsparingstiltak om å redusere innleie ved fravær og ekstra innleie, kan det bety at 
opplevd forventet kvalitet av tjenestene vil bli redusert. I tillegg kan forslaget være en risiko når det 
gjelder helse-, miljø- og sikkerhet ved tjenesteområdene, som indirekte kan føre til flere avvik knyttet til 
tjenesteytingen, merbelastning på ansatte og økt sykefravær.  

Virksomhetsplan 

Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 Mål 2022 

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

Målet er at brukere med sammensatte 
behov kan bo lengre hjemme i egen bolig 
og mestre sin egen helse. 

Tjenesten ambulerende 
team er igangsatt og 
operativ 

Ambulere
ne team 

er  startet 
opp i løpet 

amedio 
2019 

 

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

Primærfokus på 
tjenesteutvikling knyttet til 
høyere grad av digital 
tjenesteytin 

Rekrutteri
ng 

gjennomf
ørt. 

kompetan
setiltak,  

 

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

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

Hverdagsmestringsteam Utprøving 
av 

tjenesten 
hverdagst

eam 

 

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

Gjennomføring av ulike OU - tiltak i tråd 
med helse - og omsorgsutredning og 
politiske vedtak. 

   

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

Utvikle nærværskultur i 
sektoren 

93,0 % 93,0 % 
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Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel Enhetens mål Indikator/målemetode Mål 2019 Mål 2022 

gode arbeidsmiljø og legge til rette for 
kompetanseutvikling og innovasjon. 
 
 

 Inderøy kommune skal være en attraktiv 
kommune med god rekruttering.  Antall 
lærlinger økes i perioden 

Øke antall lærlingplasser 9 10 

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

Økonomistyringen i virksomheten skal 
være slik at årsresultatet samsvarer med 
budsjettrammen 

Økonomistyring skal være 
slik at regnskapet ikke viser 
merforbruk 

0,0 % 0,0 % 

 

 

Helse og omsorg felles 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrasjon 0 3 190 3 015 3 015 3 015 3 015 
Legetjenesten 0 0 1 244 1 244 1 244 1 244 
Barneverntiltak utenfor familien 0 0 132 132 132 132 

Sum 0 3 190 3 670 3 670 3 670 3 670 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sektor helse, omsorg og sosial har gjennomført organisatoriske endringer. Nytt navn på sektoren er 
Helse og omsorg og omfatter enhetene hjemmetjenester, institusjon, psykisk helse og miljøtjenesten, 
barne- og familietjenesten og innvandrertjenesten.   

Fellesområdet har ansvar for forvaltningskontor, stab og støttefunksjoner. Det er tilsammen 2,5 årsverk 
merkantil, 1 årsverk stab/støttefunksjon knyttet til digitaliseringsarbeid og 2,2 årsverk i 
forvaltningskontor. 

Fellesområdet forvalter ulike driftsavtaler og har ansvar for prosjektarbeid som er sektorovergripende. 

Institusjonstjenester 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aktivsering eldre og funksjonshemmede   110 110 110 110 
Legetjenesten 0 0 -620 -620 -620 -620 
Rehabilitering 0 -430 3 857 3 857 3 857 3 857 
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o 0 36 545 30 175 30 639 31 103 31 567 
Kjøkken 0 3 585 3 585 3 585 3 585 3 585 
Vaskeri 0 928 928 928 928 928 
Bistand funksjonshemmede 0 0 525 1 050 1 575 2 100 

Sum 0 40 628 38 560 39 549 40 538 41 527 
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Beskrivelse av dagens virksomhet 

Ansvar 910 - enhet institusjon - omfatter to institusjoner med til sammen 43 plasser. I tillegg omfatter 
enheten produksjonskjøkken, kommunal ergoterapeut, fysioterapitjenesten og institusjonslege. 

Enheten favner flere faggrupper både fra institusjonstjenesten og fra habilitering ved at fysioterapi- og 
ergoterapitjenestene er samlokalisert og organisert under samme enhet.  

Enheten har også ansvaret for DMS Inn-Trøndelag, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene 
Verran, Snåsa, Inderøy, Steinkjer og Helse Nord-Trøndelag (HNT). Det er etablert 16 sengeplasser og 6 
dialyseplasser ved senteret. Ti av sengene er intermediære senger for pasienter innlagt fra sykehuset. 
Fire senger er interkommunale akutte døgnplasser (KAD) for pasienter innlagt fra legevakt og fastleger.  

Enheten har ansvaret for å ta imot pasienter som er ferdig behandlet og utskrivningsklar fra sykehusene. 
I 2018 har man ikke hatt utfordringer med å ta imot pasienter fra sykehuset.  

Enheten vil stå overfor økonomiske og driftsmessig utfordringer det kommende året - og sannsynligvis i 
hele økonomiplanperioden som følge av nye oppgaver og ansvar. Enheten vil i 2019 flytte driften fra 
Mosvik sykehjem til Inderøyheimen. Det vil gi bedre rammebetingelser for organisering av arbeidet, drift 
og ledelse. Det forventes likevel at flytting kan gi merbelastning til ansatte og pasienter. 

Produksjonskjøkken produserer mat til beboere på sykehjem og i omsorgsboliger. I tillegg lager de mat 
for hjemmeboende brukere.  

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Tidligere vedtatte endringer -356 -356 -7 749 -7 749 

Konsekvensjustert ramme -356 -356 -7 749 -7 749 
Innsparingstiltak     

Samlokalisering og samdrift av institusjonstjenesten -3 500 0 0 0 
Redusere utgifter arbeidspraksis Inderøyheimen -100 -100 -100 -100 
Sum Innsparingstiltak -3 600 -100 -100 -100 

Nye tiltak     
Reduserte inntekter 650 650 650 650 
Merkostnader DMS 300 300 300 300 
Redusert variabel lønn -125 -125 -125 -125 
Sum Nye tiltak 825 825 825 825 

Nye tiltak og realendringer budsjett -2 775 725 725 725 

Ramme 2019-2022 -3 131 369 -7 024 -7 024 

Sammendrag budsjett 

Rammen for enheten har tatt utgangspunkt i forrige års ramme. Det er ikke lagt inn kompensasjon for 
prisøkning og lønnsvekst for vakante stillinger og vikarbudsjett. Samlet gir det en ekstra utfordring for 
enheten, fordi enheten har flere vakante stillinger og foretar relativ mye innkjøp av varer. 

Det er lagt inn netto effektivisering tilsvarende kr 2 775 000.   
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Innsparingstiltak 

Samlokalisering og samdrift av institusjonstjenesten 

Tiltaket gjelder overføring av all drift ved Mosvik sykehjem til Inderøyheimen. Det er planlagt 
riving/renovering av Mosvik sykehjem. Dette arbeidet er planlagt oppstartet tidligst medio 2019. Det 
kan antas at oppstart med riving vil starte noe senere. 

Drift er planlagt overflyttet til Inderøyheimen i bygge perioden. Driften effektiviseres og tilpasses ny 
samlet driftsorganisasjon, og all drift er samlokalisert. Når prosjektet i Mosvik er ferdig, skal det 
overføres drift til Mosvik. Denne driften skal tilpasses med tanke på at Mosvik er endret fra sykehjem til 
HDO. Dette tiltaket er lagt inn i de økonomiske beregninger for investeringsprosjektene.  
Tiltaket vil forventes å gi effekt kun for 2019. 

Det er vurdert at det er mulig å effektivisere drift knyttet til produksjonskjøkken. Det betyr at man 
reduserer årsverksrammen for kjøkken og tilpasser produksjonen på en effektiv måte, enten med kok - 
server eller kok - kjøl. 

Sykehjemsdriften med 20 plasser, overføres til Inderøyheimen. Dette vil gi effekt på årsverksrammen, 
spesielt med tanke på nattvakter. tiltaket vil også gi endre driftsfordeler. 

I planperioden er det lagt inn 10 måneder effekt i 2019 kr 3.500.000 

Redusere utgifter arbeidspraksis Inderøyheimen 
Enheten har lagt til rette for at Flyndra AS kan ha arbeidspraksis plasser ved Inderøyheimen. De utfører 
oppgaver knyttet til blant lager hold av arbeidsklær, fylle opp ulike lager og andre oppgaver. Enheten 
kompenserer Flyndra AS for disse oppgavene utføres. Tiltaket innebærer at de ikke vil bli gitt 
kompensasjon til Flyndra AS. Hvis Flyndra AS vil bruke Inderøyheimen som arbeidstrening arena, skal det 
være mulig. Konsekvensen av tiltaket blir at Flyndra mister inntekter. Oppgaver overføres til ansatte. 

Nye tiltak 

Reduserte inntekter 

Det forventes en gradvis reduksjon av inntekter i plan- og økonomiperioden. En dreining mot 
tidsavgrenset opphold i institusjon, vil medføre at inntekstgrunnlaget endrer seg over tid. For 2019 er 
det kalkulert med reduserte inntekter tilsvarende kr 650.000. Dette gjelder i hovedsak egenbetaling. 

Merkostnader DMS 

DMS Inn-Trøndelag er et samarbeid mellom kommunene Verran, Snåsa, Steinkjer og Helse Nord-
Trøndelag (HNT). Det er vedtatt endret finansieringsnøkkel slik at det fram tom 2017, har vært 
helseforetaket som har finansiert 2/3 av utgiftene, og 1/3 er fordelt mellom kommunene. Det er fra 
2018 foreslått en endring i denne finansieringen til 58 % som dekkes av helseforetaket og 42 % av 
kommunene; og en 50 - 50 fordeling fra 2019. Vedtatt budsjett for DMS, gir økte kostnader tilsvarende 
kr 300 000 for 2019. 

Redusert variabel lønn 

Tiltaket er knyttet til reduksjon av kostnader til variabel lønn. 

Sektoren jobber kontinuerlig med å øke nærværet hos ansatte. God dialog med ansatte med 
"helserisiko", som står i fare for å bli sykmeldt, og systematisk oppfølging av ansatte som er sykmeldt, 
ser ut til å hjelpe. Nærværet har økt på enkelte arbeidsplasser og det forventes at man skal klare å 
fortsette denne positive utviklingen. Ved høyere nærvær er det mindre behov for vikarer. 
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Behovet for innleie av vikarer, må vurderes ved hvert enkelt tilfelle om det kan ytes forsvarlig helsehjelp 
uten innleie, spesielt i perioder med ekstra ressurser som lærlinger. 

Hjemmetjenester 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aktivisering eldre og funksjonshemmede 0 4 731 2 731 2 731 2 731 2 731 
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 0 28 450 29 035 29 075 28 975 28 975 
Hjemmehjelp 0 5 747 5 897 6 047 6 347 6 347 

Sum 0 38 929 37 664 37 854 38 054 38 054 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Ansvar 920 – hjemmetjenester - omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand 
og brukerstyrt personlig assistent. Enheten har overtatt ansvaret for aktivitetstjenesten; Et sted å være 
og Hyggestua. Helse- og omsorgsutredingen har oppsummert et tiltak der alle aktivitetstilbud i 
kommunen samles inn i det ny helsehuset. I 2019 må det jobbes videre med den nye tjenesten. Det 
innebærer også et tettere samarbeid med Frivillig Inderøy og frisklivsentralen sine tiltak. 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Tidligere vedtatte endringer 150 300 500 500 

Konsekvensjustert ramme 150 300 500 500 
Driftskonsekvens     

Andre tiltak 10 50 50 50 
Sum Driftskonsekvens 10 50 50 50 

Nye tiltak     
Ressurskrevendetjenester 700 700 700 700 
Redusert variabel lønn -125 -125 -125 -125 
Sum Nye tiltak 575 575 575 575 

Nye tiltak og realendringer budsjett 585 625 625 625 

Ramme 2019-2022 735 925 1 125 1 125 

Sammendrag budsjett 

Det er et uttalt mål at tjenesteinnrettingen skal dreies fra institusjon til hjemmebasert omsorg. Det er 
ikke lagt inn vesentlige reduksjoner i enhetens budsjettramme. Rammen gir ikke rom for å øke 
bemanningen i våre bofellesskap, Næss og omsorgsboligene i Inderøyheimen, med det som var 
målsetningen. Dagens bemanningsplan viser at det er langt igjen til man når ønsket mål om 
bemanningsfaktor på 0,6 årsverk pr boenhet. Skal dette målet nås i 2019, må enheten omstille innenfor 
egen budsjettramme eller tilføres friske midler. 

Nye tiltak 

Ressurskrevendetjenester 

Det har vært endringer innenfor driften knyttet til ressurskrevende tjenester til brukere under 67 år i 
løpet av 2018. Det er gjort enkelte grep som innvirker på tilskuddet som kommunen får refundert. Med 
helårsvirkning for 2019 gir dette en samlet netto utfordring på kr 700 000.   

Redusert variabel lønn 
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Tiltaket er knyttet til reduksjon av kostnader til variabel lønn. 

Sektoren jobber kontinuerlig med å øke nærværet hos ansatte. God dialog med ansatte med 
"helserisiko" som står i fare for å bli sykmeldt, og systematisk oppfølging av ansatte som er sykmeldt, ser 
ut til å hjelpe. Nærværet har økt på enkelte arbeidsplasser, og det forventes at man skal klare å fortsette 
denne positive utviklingen. Ved høyere nærvær er det mindre behov for vikarer. 

Behovet for innleie av vikarer, må vurderes ved hvert enkelt tilfelle om det kan ytes forsvarlig helsehjelp 
uten innleie, spesielt i perioder med ekstra ressurser som lærlinger, studenter, elever. 

Psykisk helse og miljøtjeneste 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

 
 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aktivisering eldre og funksjonshemmede 0 0 2 585 2 585 2 585 2 585 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 0 -263 300 300 300 300 
Bistand, pleie og omsorg i insti. for eldre og funks 0 0 3 700 3 700 3 700 3 700 
Bistand funksjonshemmede 0 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 
Tilbud til personer med rusproblemer   1 576 1 576 1 576 1 576 
Psykiatriteam 0 -331 1 632 1 632 1 632 1 632 

Sum 0 15 718 26 106 26 106 26 106 26 106 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Ansvar 930 - Psykisk helse og miljøtjenester - består av fagstillinger i det gamle teamet psykisk helse og 
rus, samt miljøtjenester i boliger med døgnbemanning til funksjonshemmede. I 2019 vil det bli etablert 
et ambulerende team som er en styrking av tjenestene til brukere med sammensatte behov innenfor rus 
og psykiatri.  

Enheten har et stort mangfold av brukere med mer sammensatte diagnoser og hjelpebehov. Det er 
flere brukere som har utfordringer med rus, mestring av livet og/eller psykiske lidelser - og som også 
begår kriminelle handlinger.  Et økende antall brukere har behov for hjelp/bistand til jobb/aktivitet.  

Enheten har ansvar for støttekontakttjenesten, barnebolig og avlastningstilbud for barn og unge.  

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Tidligere vedtatte endringer 400 400 400 400 

Konsekvensjustert ramme 400 400 400 400 
Innsparingstiltak     

Reduser årsverksrammen psykisk helse og miljøtjenesten -400 -400 -400 -400 
Redusere kjøp av AE tiltak - Flyndra AS -150 -150 -150 -150 
Sum Innsparingstiltak -550 -550 -550 -550 

Nye tiltak     
Avlastningstilbud barn og unge 1 050 1 050 1 050 1 050 
Økte utgifter ressurskrevende tjenester- økt innslagspunkt 450 450 450 450 
Redusert variabel lønn -400 -400 -400 -400 
Sum Nye tiltak 1 100 1 100 1 100 1 100 

Nye tiltak og realendringer budsjett 550 550 550 550 

Ramme 2019-2022 950 950 950 950 
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Sammendrag budsjett 

Enheten følger opp anbefalinger i helse- og omsorgsutredningen, og etablerer ambulerende team som 
en tjeneste.  Tiltaket etableres ved å omdisponere innenfor egne budsjettrammer. Det må påregnes 
styrking av budsjettrammen om tilbudet skal utvides.  

I 2018 ble en stilling for psykiatrisk sykepleier omgjort til psykologstilling. Kommunen mottar årlig 
tilskudd på kr 410 000 tom 2020. Dette er en betydelig styrking av fagkompetanse på oppfølging og 
behandling til den voksne del av befolkning. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger gitt 
primærhelsemeldingen. Kommunen har nå to psykologer; en i helsestasjon og en i psykisk helse og 
miljøtjenesten. Etter 2020 er det forventet at stillingen innarbeides i budsjett og økonomiplan for 
gjeldende periode. Tiltaket er en betydelig faglig styrking i kommunens helsetjenester.  

Det kommunen mangler, er miljøterapeuter som kan jobbe i grensesnittet mellom helsestasjon, psykisk 
helse og skolen. Ungdomspopulasjon (ref Ungdata 2018) har utfordringer som kjennetegnes av lavt 
selvbilde, stress og utprøving av rusmidler. Dette er ikke spesielt for Inderøy, men er gjennomgående i 
alle kommuner.  I 2018 pågikk det et utredningsarbeid for å finne en organisering og faglig forankring av 
denne nye miljøtjeneste. Det vil bli søkt om tilskuddsmidler over opptrappingsplan for rus i 2019. 

Enheten har utfordringer når det gjelder ekstra kostnader knyttet til variabel lønn i 2018. Dette skyldes 
blant annet oppfølging av brukere som har skolefri/arbeidsfri, spesielt ved helligdager og ved brukernes 
ferieavvikling. I tillegg har de brukere med utfordrende adferd, hvor det vil være behov for ekstra innleie 
i perioder for å sikre forsvarlig helsehjelp til brukeren og nødvendig sikkerhet for de ansatte. Tross for at 
det er grunn til å tro at denne utviklingen vil vedvare i 2019, har avdelingen begrenset mulighet til å 
legge inn ressurser til ekstra innleie til uforutsette behov hos brukerne.  

Foreløpige regnskapstall for enheten viser et forventet overforbruk på variabel lønn. 

Det er utfordringer knyttet til endringer/bortfall av tilskudd ressurskrevende tjenester i 2019, men det 
forventes at det i neste planperiode vil bli ytterligere reduksjon av tilskudd. Enheten er kompensert for 
reduserte tilskudd ressurskrevende tjenester. 

Det er kompensert for nytt tiltak avlastningstilbud barn og unge. 

Enheten har fått innsparinger for å balansere budsjettet. Det er lagt reduksjon i årsverksrammen 
tilsvarende 400 000 kroner og reduksjon i variabel lønn budsjett. 

 Innsparingstiltak 

Reduksjon av årsverksrammen psykisk helse og miljøtjenesten 

Tiltaket gjelder reduksjon av årsverksrammen i enheten. Dette betyr at man ikke tilsetter i ledige 
stillinger tilsvarende 400 000 kroner. Det er først og fremst tilpasninger av årsverksrammen på et av 
bofellesskapene tiltaket berører. Personalet i Børgin panorama har drevet godt miljøarbeidet som har 
medført mer selvhjulpenhet for brukere. Det har indirekte virkning på bemanningsplan med en 
reduksjon på kr 400 000 kroner. 

Redusere kjøp av AE tiltak - Flyndra AS 

Tiltaket gjelder redusert kjøp av aktivitetstjenester fra Flyndra AS. Det er foretatt en gjennomgang av 
deltakere, og man er i en dialog med brukere, ansatte og pårørende vedr. redusert tilbudet til noen 
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deltaker og økt til andre. Tiltaket kan medføre strammere prioriteringer for tjenestetildeling. Dette kan 
indirekte medføre at enkelte vil få dekt sine aktivitetsbehov av personalet i bofellesskapene. 

Tiltaket vil medføre endret inntekt til Flyndra AS. 

Nye tiltak 

Avlastningstilbud barn og unge 

Tiltaket gjelder økt behov for avlastningstilbud for barn og unge. Inderøy kommune møter behovet for 
avlastning for målgruppen med å tilby hjemmeavlastning. Utvikling over tid viser at dette ikke alltid er 
tilstrekkelig, og man må opprette avlastning i kommunal bolig. 

Det er meldt om ytterligere behov for avlastningstilbud til flere barn/ungdom. Dette er ikke lagt inn fordi 
omfanget ikke er kjent pr d.d. 

Økte utgifter ressurskrevende tjenester- økt innslagspunkt 

Kriterier for tilskuddsordningen ressurskrevende tjenester, vedtas i statsbudsjettet. Det er for 2019 
vedtatt økning av egenandelen som kommunen må betale. Dette medfører økte kostnader til 
kommunen på kr 50 000 pr tjeneste. Total vil dette gi en merkostnad på kr 450 000 for 2019. 

Redusert variabel lønn 

Tiltaket er knyttet til reduksjon av kostnader til variabel lønn. 

Sektoren jobber kontinuerlig med å øke nærværet hos ansatte. God dialog med ansatte med 
"helserisiko" som står i fare for å bli sykmeldt, og systematisk oppfølging av ansatte som er sykmeldt, ser 
ut til å hjelpe. Nærværet har økt på enkelte arbeidsplasser, og det forventes at man skal klare å fortsette 
denne positive utviklingen. Ved høyere nærvær er det mindre behov for vikarer. 

Behovet for innleie av vikarer, må vurderes ved hvert enkelt tilfelle om det kan ytes forsvarlig helsehjelp 
uten innleie, spesielt i perioder med ekstra ressurser som lærlinger. 

 Barne- og familietjenester 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 

Opprinnelig budsjett 2018, ikke fordelt  27 466 27 466 27 466 27 466 
Administrasjon 55 0 0 0 0 
Forebygging,helsestasjon og skolehelsetj. -194 0 0 0 0 
Annet forebyggende helsearbeid 187 0 0 0 0 
Legetjenesten 5 227 500 500 500 500 
Rehabilitering 1 596 179 179 179 179 
Barnevernstjeneste -1 065 -650 -650 -650 -650 
Barneverntiltak i familien 142 0 0 0 0 
Barneverntiltak utenfor familien 4 866 0 0 0 0 
Introduksjonsordningen -61 0 0 0 0 

Sum 10 753 27 495 27 495 27 495 27 495 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Ansvar 940 - Barne- og familietjenester - består av helsestasjon, annet forebyggende helsearbeid, 
legetjenesten, private fysioterapeuter og barnevern. 
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Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Konsekvensjustert ramme 0 0 0 0 

Innsparingstiltak     
Redusert kjøp av opphold barneverninstitusjon -500 -500 -500 -500 
Holde 100% stilling barnevern vakant i 6 mnd, ikke ta inn svangerskapsvikar -150 -150 -150 -150 
Sum Innsparingstiltak -650 -650 -650 -650 

Nye tiltak     
Fast lønn til 2 x 100 fastlegestillinger omgjort i 2018 700 700 700 700 
Tilskudd -500 -500 -500 -500 
Opprette ny fastlegehjemmel i løpet av 2019 300 300 300 300 
Mindre kjøp av advokat bistand til barnevern -250 -250 -250 -250 
20% x 2 driftstilskudd til 2 private fysioterapeuter, økt behandlingskapasitet 179 179 179 179 
Sum Nye tiltak 429 429 429 429 

Nye tiltak og realendringer budsjett -221 -221 -221 -221 

Ramme 2019-2022 -221 -221 -221 -221 

Sammendrag budsjett 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har fått nye retningslinjer for det forebyggende og helsefremmende 

arbeidet. Dette medfører at det må brukes mer tid på hver konsultasjon med barn og foreldre. Det er 

økt fokus på å forebygge vold og overgrep; alle barn skal sees helt avkledd i konsultasjon med 

helsesøster. Helsestasjon i Inderøy mangler en stilling for helsesøster sett i forhold til anbefalt norm fra 

Helsedirektoratet. Dette går utover antallet timer tilstedeværelse på skolene. Fødselsomsorgen med 

oppfølging fra jordmor, har også fått nye retningslinjer som innebærer at jordmor skal på hjemmebesøk 

etter fødsel. Dette klarer ikke jordmor i 30 % stilling. Hjemmebesøkene blir tatt av helsesøster. Dette er 

et resultat av kortere liggetid på sykehus etter fødsel. 

Annet forebyggende helsearbeid omfatter SLT-arbeid, miljørettet helsevern, kommuneoverlegefunksjon 

og frisklivsentral. Inderøy kommune fikk i 2018, tilskudd til etablering av frisklivsentral med mulighet for 

finansiering i tre år. Dette tiltaket er realisert ved å etablere et prosjekt med en 20 % frisklivskoordinator 

i kommunen og en samarbeidsavtale med Frivillig Inderøy som driver tiltakene. 

Fastleger og legevakt; Inderøy kommune har hatt stor stabilitet fram til 2018, men i løpet av året 

sluttet to fastleger. Rekruttering til privat praksis virker for tiden å være svært vanskelig. Etter flere 

utlysinger og forhandlinger, ble to nye fastleger ansatt i kommunen. I tillegg har kommunen fått på plass 

en avtale som sikre 100 % stilling som institusjonslege fra mars 2019. Legetjenesten i 

institusjon/sykehjem/helsehus, blir svær viktig for å lykkes i gjennomføring av tiltakene og anbefaling i 

helse- og omsorgsutredningen. Inderøy har fem fastleger som tilsammen betjener 5870 pasienter på 

sine lister. Alle lister er helt fulle, og det er ikke mulig å få fastlege i kommunen p.t. For 2019 er det lagt 

inn et tiltak for å åpne opp en ny fastlegeliste på 700 pasienter. Dette er nødvendig for å gi befolkning 

en bedre mulighet til å velge fastlege i kommunen. Som det er i dag, har ikke innflyttere til kommunen 

noen mulighet til å velge fastlege i Inderøy, da det ikke er ledige plasser. 

Barneverntjenesten har i 2018 vært gjennom en vurdering med sikte på å finne en god faglig løsning for 

fremtidig organisering. Det har vært flere runder med politisk behandling. 

Barneverntjenesten i Inderøy er en mellomstor barneverntjeneste som stort sett har klart å løse 

oppgavene etter loven på en tilfredsstillende måte; dette etter egen vurdering og fylkesmannens 

vurdering. 
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Likevel vurderer rådmann at det er sårbarhet knyttet til tjenesten i dag, eksempelvis: 

 Bemanningen blir fort sårbar ved sykemeldinger, permisjoner og vakanser 

 Små team som rammes ekstra når bemanningen ikke er fulltallig 

 Når barnevernleder må overta saker fra ansatte som har langtidsfravær går det ut over 

veiledning av ansatte og utvikling og kontroll av tjenesten. 

 Barnevernet mangler et tiltaksteam som kan jobbe med veiledning og oppfølging av familier. I 

dag brukes ett årsverk til dette. På sikt er dette et område som skal ha sterkere fokus og som 

skal gi barn og foreldre hjelp på et tidlig tidspunkt. 

Det har, over år, vist seg at belastningen med krevende saker og perioder med langtidsfravær, skaper 
utfordringer i den daglige driften. Barneverntjenesten i Inderøy må inn i et større organisasjon for å bli 
rustet til nye oppgaver fra 2020. 

I forbindelse med en ny kvalitets- og strukturreform (2021/2022), vil det komme nye oppgaver til 
kommunene. Bl.a. annet skal kommunene overta det meste av ansvaret for fosterheimsarbeidet. Dette 
vil utfordre en liten/mellomstor barneverntjeneste som Inderøy. 

Regjeringen har satt i gang en kompetanseplan for det kommunale barnevernet for perioden 2018 – 
2024, som en forberedelse på reformen. Strategiens overordna mål er: 

 Tidligere og bedre hjelp til barn i barnevernet 
 God kvalitet over hele landet 

I strategien inngår støtte til lokal tjeneste- og tiltaksutvikling. Her inngår tiltak som kommunale 
læringsnettverk og veiledningsteam. Inderøy kommune deltar i flere nettverk som; 
barnevernledernettverk for hele Trøndelag, teamledernettverk for norddelen av Trøndelag og et 
læringsnettverk sammen med Steinkjer, Verdal og Levanger.  

I tillegg er kommunens barnevern aktivt med i KS-prosjektet som starter opp i 2019. Dette prosjektet er 
finansiert med prosjektmidler i to år. Felles for KS-prosjektet og læringsnettverkene, er utvikling av 
samarbeid om oppgaver på tvers av kommunegrenser. Utviklingsarbeidet i disse nettverkene, vil foregå 
for fullt i hele 2019 og videre i årene framover.    

Et forestående vedtak om å søke samarbeid med Steinkjer kommune om en felles barneverntjeneste fra 
2020, vil i 2019, utløse et behov for prosjektarbeid der ansatte og ledelse er involvert.  

Nye tiltak 

20% x 2 driftstilskudd til 2 private fysioterapeuter, økt behandlingskapasitet 

I 2018 fikk to private fysioterapeuter økt sitt driftstilskudd til 2 x 80 %; dette med bakgrunn i økt 
pasientstatistikk. Det er lagt inn en økning 2 x 20 % for 2019 dette er et nytt tiltak som er prioritert 
innenfor rammen. 
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Innvandrertjenesten 

Driftsbudsjett fordeling på funksjon 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrasjon 20 0 0 0 0 
Grunnskole 395 394 394 394 394 
Styrket tilbud barnehage 610 435 435 435 0 
Voksenopplæring fremmedspråklige 1 974 2 500 1 500 0 1 400 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
Koordinering bosetting/integrering flyktninger -1 864 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Barnevernstjeneste 5 256 0 0 0 0 
Introduksjonsordningen 14 118 12 000 6 371 3 671 606 
Generelt st.tilsk. vedr.flyktninger m.v. -23 522 -17 000 -8 700 -4 500 -1 000 
Interne finansieringstransaksjoner 0 1 671 -806 -806 -806 

Sum -14 -1 -807 -807 593 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enheten består av tre tjenesteområder:  
Voksenopplæring fremmedspråklige som er en skole med fulltids norskundervisning og grunnskole for 
voksne.  

Innen integrering og bosettingen er det programrådgiver og miljøarbeider med spesielt ansvar for 

oppfølging i bolig. Kommunen leier mange boliger av private, så det er helt nødvendig å veilede 

flyktningene i hvordan en norsk bolig skal behandles.  

Bofellesskap for enslige mindreårige ble avviklet i august 2018. Enslige mindreårige følges opp på hybel. 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  0 0 0 0 

Tekniske justeringer     
Teknisk justering lønn -293 -293 -293 -293 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn 53 53 53 53 
Andre tiltak 241 241 241 241 
Sum Tekniske justeringer 0 0 0 0 

Tiltak forrige år     
Anslag flyktn.fond justeres mot utgiftsnivå -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Forventet bruk fond fra tidlig år justeres 2 000 2 000 2 000 2 000 
Redusert integreringstilskudd pga usikkerhet om det blir bosetting av nye 
flyktninger i 2018 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Bruk av disposisjonsfond 1 000 1 000 1 000 1 000 
Sum Tiltak forrige år 0 0 0 0 

Tidligere vedtatte endringer 0 0 0 0 

Konsekvensjustert ramme 0 0 0 0 
Innsparingstiltak     

Reduser fastlønnsbudsjettet  grunnskole og norskundervisning fra 2. halvår 
2019 

-2 400 -2 400 -2 400 -1 000 

Omstilling- redusert aktivitet innvandrertjenesten -2 116 -10 322 -14 522 -18 022 
Reduser fastlønnsbudsjettet -1 600 -2 500 -2 500 -2 500 
Fære flyktninger redusert behov for supplerende livsopphold -500 -500 -500 -500 
Sum Innsparingstiltak -6 616 -15 722 -19 922 -22 022 

Nye tiltak     
Redusert integreringstilskudd, som følge av færre anmodninger om 
bosetting 

6 522 14 822 19 022 22 522 

Sum Nye tiltak 6 522 14 822 19 022 22 522 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 

Nye tiltak og realendringer budsjett -94 -900 -900 500 

Ramme 2019-2022 -94 -900 -900 500 

Sammendrag budsjett 

Arbeidet med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, er et krevende arbeid i og med at man denne 

gangen skal beskrives en nedtrapping av driften. Det er slik at IMDi hittil i år ikke har gitt noen signaler 

om behov for nye bosettinger i 2019 og 2020. 

Flyktningetjenesten finansieres ene og alene av integreringstilskudd som kommunen mottar etter 

bosetting av flyktninger. Tilskuddene trappes ned over fem år, størst tilskudd de to første årene så en 

nedtrapping de tre siste årene. Kommunen bosatte 31 personer i 2015, 28 personer i 2016 og 18 

personer i 2017. Avtalen med IMDi i år, er bosetting av 10 personer - noe vi enda ikke er i mål med.  

Når antallet personer til bosetting går ned, og mest sannsynlig blir det ingen nye i 2019, så går 

inntekten/tilskuddene raskt ned. Anslag på integreringstilskudd i 2019 er kr 17 000 000; i 2020 kr             

8 700 000. Dette er en så stor reduksjon at nedbemanningen i budsjettet for 2019 må tilpasses et langt 

lavere budsjett i 2020. Dette innebærer at reduksjon i årsverk kommer på 2. halvår 2019.  

Budsjettet skal gjenspeiles oppgavene som skal løses. For skoleåret 2018/2019, er det 

norskundervisning og grunnskoletilbud for voksne. Grunnskoletilbudet for voksne avvikles fra juni 2019. 

Dette tilbudet ble etablert høsten 2016 med grunnlag i bosetting av enslige mindreårige. Kommunen 

skulle opprinnelig bosette åtte enslige mindreårige i 2016 og 12 enslige mindreårige i 2017. Slik ble det 

ikke; kommunen fikk bare åtte enslige mindreårige. Store svingninger i antall personer til bosetting i 

kommunen, medfører en tilpasning av drifta. Færre flyktninger skal bosettes i kommunene er et resultat 

av at langt færre (mindreårige og voksne) får opphold og beskyttelse i landet. 

Antallet personer som har rett og plikt til norskopplæring i juni 2019, vil være 23 personer. 

Undervisningstilbudet må tilpasset antallet personer som har rett og plikt til norskopplæring. 

Grunnskole for voksne kan kjøpes i nabokommunene.  

Mest sannsynlig ingen nye flyktninger til bosetting i 2019, vil redusere oppgavene til programrådgivere 

når det gjelder bosettingsarbeid. Derimot bør oppfølgingsarbeidet dreies mot gruppen enslige 

mindreårige. I 2019 er det fortsatt sju enslige mindreårige som skal følges opp av kommunen (3 

personer som blir 20 år, 2 personer som blir 19 år og 2 personer som blir 18 år). Alle er i utdanning, så 

oppfølgingsarbeidet må planlegges utført på ettermiddag og kveld.  

Kommunen leier et stort antall boliger/leiligheter og hybler av private (40 leiekontrakter). Her er det 

behov for kontinuerlig oppfølging for å forebygge stor slitasje med påfølgende kostnader for 

kommunen.   

Innsparingstiltak 

Omstilling- redusert aktivitet innvandrertjenesten 

Flyktningetjenesten må foreta en nedbemanning ut fra endrede forutsetninger for drift, altså færre 

personer som har rett på norskopplæring og integreringsoppfølging. 
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Nye tiltak 

Redusert integreringstilskudd, som følge av færre anmodninger om bosetting 

I økonomiplanperioden reduseres integreringstilskudd fra 17 millioner kroner i 2019 til 1 million kroner i 

2022. Dette skyldes i hovedsak ingen nye bosettinger fra 2019. Flyktningetjenesten må foreta en 

nedbemanning ut fra endrede forutsetninger for drift, altså færre personer som har rett på 

norskopplæring og integrerings oppfølging. 

Investeringsbudsjett helse og omsorg 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

Utgift 
2019 

Utgift 
2020 

Utgift 
2021 

Utgift 
2022 

Utgift 
2019-22 

Helse, omsorg og sosial          
Utskifting analoge 
trygghetsalarm til digital 

2019 300 0 300 200 100 0 0 300 

Sum Helse, omsorg og sosial  300 0 300 200 100 0 0 300 
NAV          

Digitalisering Næss 
bofellesskap 

2019 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 

Helsehus 2021 377 131 
-

153 171 
223 960 35 189 126 464 210 478 0 372 131 

Sum NAV  378 131 -153 171 224 960 36 189 126 464 210 478 0 373 131 

Sum investeringsprosjekter  378 431 -153 171 225 260 36 389 126 564 210 478 0 373 431 

Digitalisering Næss bofellesskap 

For å oppnå ønsket digitalisering er det behov for tiltak som kabling til alle leiligheter, kontorer og 
eventuelt fellesareal. Det vil også være behov for løsninger innen sykesignal, trygghetspakke, sensorer, 
programvare og lignende. Det avsatte beløpet er basert på estimater og er derfor beheftet med 
usikkerhet.   

Helsehus 

I henhold til kommunestyrets vedtak 11.12.17 blir fase 1 og 2 i bygging av Helsehus og boenheter i 
Mosvik realisert parallelt i perioden 2018-2021. I økonomplan 2019-2022 er det lagt inn en investering 
på netto 203,5 millioner kroner. 

Det forventes oppstart i bygging av omsorgsboliger i Mosvik i 2019. Byggeperioden forventes til å 
sluttføres i 2020. Anslått investering 91,4 millioner kroner inkludert merverdiavgift. 

Oppstart av bygging av Helsehus er planlagt til 2020. Byggeperioden forventes sluttføring i 2021.  

Tilskudd er budsjettert i henhold til framdriften i byggeprosjektene. 

Utskifting analoge trygghetsalarm til digital 

Det er behov for å utfase analoge trygghetsalarmer, og erstatte dette med digitale alarmer. Dette 
behovet er dels utløst av kommunens overgang fra de gamle fasttelefoniløsningene til mer moderne og 
mobile løsninger, og dels av forholdene ute hos den enkelte bruker.  
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Fellesområder 

Fellesområde diverse - driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  50 50 50 50 

Tekniske justeringer     
Helårsvirkning av lønnsoppgjør kap 5. 2018 -1 431 -1 431 -1 431 -1 431 
Konsesjonskraftinntekter -1 428 -1 428 -1 428 -1 428 
Helårsvirkning lønnsoppgjør 18 - variabel lønn -1 402 -1 919 -1 919 -1 919 
Lønnsoppgjør kap 3.4.2 helårsvirkning  -443 -443 -443 -443 
Teknisk justering lønn 293 293 293 293 
Andre tiltak -4 800 -4 800 -4 800 -4 800 
Sum Tekniske justeringer -9 211 -9 728 -9 728 -9 728 

Tidligere vedtatte endringer -9 211 -9 728 -9 728 -9 728 

Konsekvensjustert ramme -9 161 -9 678 -9 678 -9 678 
Nye tiltak     

Anslag økning salg av konsesjonskraft 845 845 845 845 
Sum Nye tiltak 845 845 845 845 

Nye tiltak og realendringer budsjett 845 845 845 845 

Ramme 2019-2022 -8 316 -8 833 -8 833 -8 833 

Sammendrag budsjett 

Fellesområdet omfatter utgifter og inntekter som budsjetteres sentralt og ikke fordeles på 
driftsenhetene. Dette gjelder utgifter til kommende lønnsoppgjør, anslåtte endringer i pensjonsutgifter 
og utgifter til arbeid med eiendomsskatt - samt inntekter og utgifter knyttet til salg av konsesjonskraft 
og anslag for tap på fordringer. I tillegg budsjetteres overføringer fra selvkostområdet for kapitalutgifter 
knyttet til investeringer i vann og avløp. 

Det er i budsjett 2019 budsjettert med netto 7,5 millioner kroner. I økonomiplanperioden øker dette til 
14 millioner kroner i 2022.  Økningen i planperioden skyldes i all hovedsak pensjonsutgifter.  
Det legges til grunn et budsjett i faste priser med et unntak for pensjonsutgiftene. Dette fordi 
utgiftsprognosene fra KLP viser en betydelig økning i planperioden. 

Lønnsoppgjør 

Det legges til grunn et lønnsoppgjør for 2019 på 2,8 % i henhold til signaler i statsbudsjettet. Årsvirkning 
fra 1.mai 2019 er anslått til vel 6 millioner kroner.  
Enhetenes budsjettrammer er justert med helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2018. 

Pensjonskostnader 

Kommunen budsjetterer og regnskapsfører pensjonskostnader i henhold til prognoser fra KLP og SPK.  
Budsjettrammene til enhetene er justert i forhold til lønnsnivå 1.1.19, mens anslått økning 
i pensjonsutgifter i 2019, vel 5 millioner kroner, budsjetteres sentralt. 
Kommunens pensjonsutgift i KLP, øker fra 15,3 til 17 % for fellesordningen, og fra 13,7 til 15,1 % for 
sykepleiere. For lærere budsjetteres med pensjonskostnader på 11,8 %. Samlede pensjonskostnader i 
KLP og SPK, utgjør anslagsvis 40,6 millioner kroner for 2019 og øker i planperioden til 47,6 millioner 
kroner. 
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Figur: Utvikling i pensjonskostnader 2019-2022 

Ressurser til arbeid med eiendomsskatt 

I 2018 hadde kommunen utgifter i tilknytning til retaksering - i tillegg til ordinær drift. I 2019 legges til 
grunn et mer normal driftsnivå, og utgifter forventes å reduseres sett i forhold til 2018. Arbeid med 
saksbehandling av saker og klagesaker, samt taksering, er anslått til anslagsvis 850 000 kroner. I 
rådmannens budsjettforslag utgjør dette ressurser tilsvarende en 80 % stilling, samt andre 
driftskostnader.  

Salg konsesjonskraft 

Salg av konsesjonskraft for 2019, er gjennomført, og beregnet til netto 1,5 millioner kroner. Dette 
er bedre enn i 2018. Salgspris utgjør for 2019 35,8 øre pr GwH som gir en brutto inntekt på 2,4 millioner 
kroner. Utgifter til nettleie til NTE, anslås til omlag 1 million kroner, noe som gir en nettoinntekt 1,4 
millioner kroner. 
Tap på fordringer budsjetteres på nivå med tidligere år: 230 000 kroner. 

 Avskrivninger  

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 

Konsekvensjustert ramme -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 

Ramme 2019-2022 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 

 

Sammendrag budsjett 

Kompensasjon fra selvkostområdene vann og avløp for kapitalutgifter knyttet til investeringer innen 
vann og avløp, er budsjettert på samme nivå som tidligere år: 4,5 millioner kroner. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Gebyr- og betalingssatser 2019 
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BARNEHAGE OG SKOLEFRIDTIDSORDNING 
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BIBLIOTEK OG KULTURSKOLEN 
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VANN- OG AVLØPSGEBYR 
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GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG 
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AVFALLSGEBYR 
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BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER 
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
 

 
 
 
 
 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 146 av 163 

 

 
 
 
 
 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 147 av 163 

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL 
REGULERINGSPLAN / -ENDRINGER 
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GEBYR ETTER MATRIKKELLOVEN  
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LANDBRUK 
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EGENANDELER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER M.M 
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HUSLEIE BOLIGER/LEILIGHETER 

 
 
 
 
 
 
 
 



Økonomiplan for 2019-2022 
 

Side 156 av 163 

UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG 
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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  
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KOPIERING, BEHANDLING- OG PURREGEBYR M.M 
 

 
 

BILAG TIL AVTALE MELLOM INDERØY KOMMUNE OG KIRKELIG 
FELLESRÅD 
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Vedlegg 2 – Tilskudd kultur, større arrangement 
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Vedlegg 3 - Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Driftsinntekter       

Brukerbetalinger -23 932 -25 861 -27 371 -27 371 -27 371 -27 371 
Andre salgs- og leieinntekter -49 162 -49 751 -48 948 -48 831 -48 831 -48 831 
Overføringer med krav til motytelse -89 441 -56 449 -55 969 -55 819 -55 819 -55 819 
Rammetilskudd -238 073 -247 044 -254 405 -257 494 -257 093 -257 112 
Andre statlige overføringer -30 506 -23 892 -20 958 -20 920 -20 882 -20 843 
Andre overføringer -771 0 0 0 0 0 
Inntekts- og formuesskatt -152 816 -149 134 -158 296 -158 296 -158 296 -158 296 
Eiendomsskatt -3 364 -16 109 -15 545 -16 103 -20 458 -24 811 
Andre direkte og indirekte skatter -1 101 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 
Sum driftsinntekter -589 167 -569 289 -582 541 -585 883 -589 799 -594 132 

       
Driftsutgifter       

Lønnsutgifter 292 617 274 031 278 823 281 987 275 359 276 559 
Sosiale utgifter 67 187 73 179 72 686 75 466 78 136 79 736 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

83 930 80 910 79 395 79 373 79 423 79 253 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

67 612 65 859 64 058 64 058 63 558 63 558 

Overføringer 38 133 38 817 36 580 33 068 31 053 31 053 
Avskrivninger 31 474 31 430 31 430 31 430 31 430 31 430 
Fordelte utgifter -655 -160 -160 -160 -160 -160 
Sum driftsutgifter 580 297 564 066 562 813 565 223 558 800 561 430 

       

Brutto driftsresultat -8 869 -5 223 -19 728 -20 661 -31 000 -32 703 

       
Finansinntekter       

Renteinntekter og utbytte -3 607 -3 397 -3 397 -3 397 -3 397 -3 397 
Gevinst finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -27 5 5 5 5 5 
Sum finansinntekter -3 633 -3 392 -3 392 -3 392 -3 392 -3 392 

       
Finansutgifter       

Renteutgifter og låneomkostninger 14 367 14 782 18 566 20 506 23 834 24 834 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 31 959 30 200 34 511 35 030 36 624 39 624 
Utlån 80 1 1 1 1 1 
Sum finansutgifter 46 405 44 983 53 078 55 537 60 460 64 460 

       

Resultat eksterne finanstransaksjoner 42 772 41 591 49 686 52 145 57 068 61 068 

       
Motpost avskrivninger       

Motpost avskrivninger  -31 474 -31 352 -31 352 -31 352 -31 352 -31 352 
Sum avskrivninger -31 474 -31 352 -31 352 -31 352 -31 352 -31 352 

       

Netto driftsresultat  2 428 5 016 -1 395 132 -5 285 -2 988 

       
Bruk av avsetninger       

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

-7 418 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -13 774 -5 770 -4 985 -2 015 0 0 
Bruk av bundne driftsfond -982 -2 733 -2 822 -2 822 -2 822 -2 822 
Sum bruk av avsetninger -22 174 -8 503 -7 807 -4 837 -2 822 -2 822 

       
Avsetninger       

Overført til investering 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 

0 0 0 0 0 0 
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 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avsatt til disposisjonsfond 7 418 3 487 9 201 4 705 8 106 5 809 
Avsatt til bundne driftsfond 4 672 0 0 0 0 0 
Sum avsetninger 12 090 3 487 9 201 4 705 8 106 5 809 

       

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -7 656 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 4 - Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering 
 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Investeringsinntekter       

Salg av driftsmidler og fast eiendom -6 384 0 0 0 0 0 
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse -2 322 -2 500 -25 248 -62 279 -65 644 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -4 805 -7 450 -11 484 -28 840 -43 858 -1 762 
Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 
Sum inntekter -13 511 -9 950 -36 732 -91 119 -109 502 -1 762 

       
Investeringsutgifter       

Lønnsutgifter 11 0 0 0 0 0 
Sosiale utgifter 3 0 0 0 0 0 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

34 708 28 834 52 024 121 821 241 506 16 348 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

549 311 250 250 250 250 

Overføringer 9 035 7 800 7 844 25 628 -13 205 1 962 
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 
Fordelte utgifter -4 200 0 0 0 0 0 
Sum utgifter 40 106 36 945 60 118 147 699 228 551 18 560 

       
Finanstransaksjoner       

Avdrag på lån 1 050 0 0 0 0 0 
Utlån 844 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
Kjøp av aksjer og andeler 1 574 1 690 1 804 1 804 1 804 1 804 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til ubundne investeringsfond 2 000 0 0 0 0 0 
Avsatt til bundne investeringsfond 2 824 0 0 0 0 0 
Sum finanstransaksjoner 8 291 5 690 5 804 5 804 5 804 5 804 

       

Finansieringsbehov  34 886 32 685 29 190 62 384 124 853 22 602 

       
Finansiering       

Bruk av lån -24 894 -30 995 -27 386 -60 580 -123 049 -20 798 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån -8 403 0 0 0 0 0 
Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond -1 589 -1 690 -1 804 -1 804 -1 804 -1 804 
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 
Sum finansiering -34 886 -32 685 -29 190 -62 384 -124 853 -22 602 

       

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

 

 


