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Rådmannens innledning 

Rådmannens budsjett og økonomiplanforslag for Inderøy kommune 2021 - 2024, 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 2021 våren 2020; oppsummert i et strateginotat som 
var gjenstand for politisk behandling 

 Drøftinger i rådmannens ledergruppe 
 Sektorvise budsjettmøter hvor man har kartlagt diverse behov og innsparingsmuligheter 
 Diverse salderingsmøter på rådmannsnivå  

Budsjett 2021 er å anse som første år i økonomiplanperioden 2021 - 2024. Kommunestyret 
fatter endelige vedtak for den økonomiske disponering for budsjettåret. For årene 2022 til 
2024 besluttes rammer og føringer for videre planlegging. 

Forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 - 2024, legges fram i balanse. I arbeidet 
med budsjettforslaget har rådmannen blant annet vært opptatt av følgende: 

 Fokus på kommunens overordnete strategier - forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel og politiske vedtak 

 Oppfølging av styringssignaler, gitt i forbindelse med behandling av strateginotatet for 
budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 

 Synliggjøring av økonomiske konsekvenser på bakgrunn av satsningsområdene, primært 
innenfor helse/omsorg og oppvekst. I dette ligger også en justering av 
tjenesteproduksjon knyttet til demografiske endringer i kommunen. 

 Justering og tilpasning av budsjett og økonomiplan som følge av sentrale føringer og 
endringer i sentrale rammebetingelser 

 Å sikre at enhetene får en budsjettramme som kan brukes som et reelt styringsverktøy. I 
denne sammenheng var det viktig å finne en riktig balansegang mellom å kompensere 
for endringer i drift og tjenesteomfang, samtidig som at det fortsatt settes krav til 
effektivisering og innsparing. 

 Å legge til rette for at organisasjonen beholder den nødvendige utviklingskapasiteten 

Budsjett og økonomiplan for perioden 2021 - 2024 oppleves som trangt, med lite rom for 
administrativt og/eller politisk handlingsrom. Det konstateres at mye av de økte frie inntekter 
blir spist opp av sentrale føringer og demografiendringer. 

Videre bærer rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 - 2024, preg av 
oppfølging og iverksetting av sentrale strategiske grep. Dette vil si at man har forsøkt å 
synliggjøre gevinstrealisering relatert til i all hovedsak: 

 Strukturendringer innenfor oppvekst og helse/omsorg 
 Gevinstrealisering gjennom etablering av det regionale innkjøpssamarbeidet på 

Innherred 
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I det videre krever dette imidlertid en betydelig innsats for å sikre god kostnadskontroll og 
økonomistyring. Dette vil si at økonomifokuset må prege alle påløpende og framtidige 
omstillingsprosesser i og utenfor organisasjonen. Dette vil også si at vi fortsatt legger opp til en 
streng økonomistyring av kommunens drift, samt at man også skal ha fokus på effektivisering 
og innsparing utover de tiltak som allerede er igangsatt eller planlagt. Framtidige investeringer 
skal først og fremst være rettet mot å effektivisere kommunal tjenesteproduksjon. Det vil altså 
fortsatt være viktig å ha fokus på følgende: 

 Å være en helsefremmende organisasjon. Dette for å sikre at vi er en attraktiv plass å 
jobbe, samt for å holde sykefraværet så lavt som mulig. 

 Å legge til rette for at organisasjonen går gjennom en digital transformasjon - dette i 
tråd med de politiske vedtatte regionale strategier som er lagt innenfor dette 
satsningsområdet. 

 Å sikre at kommunen deltar i regionalt tjenestesamarbeid, med økt fokus på samarbeid 
med kommunene i hele Innherred. 

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

Tallene for økonomiplanperioden er i faste 2020-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 2020. Hvis virksomhetsområdet har et kostnadsnivå 
(forbruk) som ligger over budsjettert nivå, vil det være behov for innsparingstiltak av 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. 

Avslutningsvis ønsker rådmannen å rette en stor takk til alle medarbeidere i Inderøy kommune. 
Det er takket være deres daglige innsats at vi leverer gode kommunale tjenester til våre 
innbyggere - dette til tross for at de økonomiske rammene oppleves som trange.  

 

Inderøy, oktober 2020 

Peter Ardon, rådmann 
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Budsjettvedtak 
 
Rådmannens forslag til vedtak  

 Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2021 med økonomiplan og handlingsplaner 2021- 2024, 
vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon i 
budsjettdokumentet av 29.10.19:  

o Politisk virksomhet 
o Fellesadministrasjon 
o Oppvekst og kultur  
o Helse og omsorg 
o NAV 
o Plan, landbruk 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. 

 Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2021 
slik det fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser». 

 Av disposisjonsfond disponeres 3 mill. kroner til bredbånd i 2021 og 2022.  

 Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. I denne forbindelse med 
får rådmannen fullmakt til å foreta ikke-prinsipielle korrigeringer mellom funksjoner. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta justeringer mellom funksjonene barnehage og grunnskole, 
samt mellom institusjonsdrift og omsorgsbaserte tjenester som følge av tilpasninger av ny 
organisering. 

 Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2021, med økonomiplan og handlingsplaner 
2020-2023, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i 
budsjettdokumentet:  

o Fellesadministrasjon 
o Oppvekst og kultur 
o Helse og omsorg 
o Plan, landbruk og kommunalteknikk 
o Vann og avløp 
o Næring 

 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. 
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 Det tas opp nødvendige lån til investeringer med inntil 319,15 mill. kroner. Rådmannen får 
fullmakt til å ta opp lån. 

 Ramme for startlån for 2021, settes til 30 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende 
låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån. 

 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 
2020. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. 

 Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det, for budsjettåret 2021, lignes 
eiendomsskatt i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven § 3.  

 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter. Det 
benyttes ikke bunnfradrag. 

 Iht. eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) skal verdien av bolig- og fritidseiendommer multipliseres 
med 0,7.  

 Den generelle eiendomsskattesatsen for 2021 for de skattepliktige eiendommer, settes til 3,5 – 
tre og en halv  - promille, jf. § 13. 

 Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2020 settes til 3 – tre – promille. 

 Det er for 2021 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 
§ 25, men skatteyter som ønsker det kan få betale hele skattebeløpet i 1.termin. 

 I henhold til Eiendomsskatteloven § 7 a fritas følgende for eiendomsskatt:  
o Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten. 
o Eiendommer tilhørende Innherred Renovasjon IKS 
o Mosvik vannverk 
o Kulturbygg 
o Idrettsanlegg 
o Kirkestuer 
o Bedehus 
o Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger 
o Samfunnshus/grendehus 
o Fylkeskommunale skoler 

 I henhold til Eiendomsskatteloven § 7 b fritas følgende for eiendomsskatt:  
o Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. 
o Bygninger tilhørende museum og historielag 

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. 

 Kulturtilskudd og tilskudd til større arrangement for 2021, vedtas slik det framgår av vedlegg til 
budsjettdokument. 
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§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 
Beløp i 1000 Regns

kap  
2019 

Oppr. 
budsjett 

2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan  
2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Rammetilskudd -
258 50

0 

-266 718 -275 061 -266 198 -266 879 -266 854 -266 830 

Inntekts- og 
formuesskatt 

-
162 47

8 

-165 713 -160 598 -172 068 -172 068 -172 068 -172 068 

Eiendomsskatt -
15 886 

-16 309 -16 309 -16 914 -21 738 -21 656 -21 573 

Andre generelle 
driftsinntekter 

-3 429 -3 421 -3 421 -2 968 -2 955 -2 942 -2 929 

Sum generelle 
driftsinntekter 

-
440 29

4 

-452 161 -455 389 -458 148 -463 640 -463 520 -463 400 

        

Korrigert sum 
bevilgninger drift, 
netto 

380 00
3 

402 009 406 785 407 734 406 149 399 037 399 108 

        
Avskrivinger 35 663 32 669 32 669 34 769 35 369 36 169 36 269 
        

Sum netto 
driftsutgifter 

415 66
5 

434 678 439 454 442 503 441 518 435 206 435 377 

Brutto driftsresultat -
24 628 

-17 482 -15 934 -15 645 -22 122 -28 314 -28 023 

        
Renteinntekter -4 308 -3 397 -3 397 -3 397 -3 397 -3 397 -3 397 
Utbytter -5 038 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850 
Gevinster og tap på 
finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 14 634 18 550 18 550 14 050 14 050 15 550 16 550 
Avdrag på lån 34 521 36 330 36 330 35 000 46 000 54 000 54 000 

Netto finansutgifter 39 810 46 633 46 633 40 803 51 803 61 303 62 303 

        
Motpost 
avskrivninger 

-
35 663 

-31 352 -31 352 -34 769 -35 369 -36 169 -36 269 

Netto driftsresultat  -
20 481 

-2 202 -654 -9 611 -5 688 -3 180 -1 989 

        
Overføring til 
investering 

0 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til 
eller bruk av 
bundne driftsfond 

5 790 -1 579 -1 874 -1 579 -1 459 -1 459 -1 459 

Netto avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

1 468 3 781 2 432 11 190 7 147 4 639 3 448 

Dekning av tidligere 
års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer 
eller dekning av 
netto driftsresultat 

7 258 2 202 558 9 611 5 688 3 180 1 989 

Fremført til 
inndekning i senere 
år (merforbruk) 

-
13 223 

0 -96 0 0 0 0 

 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 10 av 240 

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Politikk 4 463 3 633 3 633 3 830 3 630 3 830 3 830 
Administrasjon 29 760 25 273 24 803 24 164 23 994 23 994 23 994 
Oppvekst 142 750 140 762 141 136 141 938 140 226 137 546 137 546 
NAV  Inn-
Trøndelag 

13 037 11 170 11 170 13 370 13 370 13 370 13 370 

Kultur og fritid 15 420 16 213 16 213 16 241 16 266 16 296 16 296 
Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

37 741 43 304 43 264 41 027 42 314 41 652 41 793 

Vann og avløp 409 0 0 0 0 0 0 
Næring 6 859 5 517 6 736 5 525 5 025 2 025 2 025 
Interkommunale 
samarbeider 

0 0 0 0 0 0 0 

Fellesområder -656 9 557 12 901 14 116 11 151 8 381 8 381 
Helse og omsorg 137 662 145 753 146 103 148 797 152 167 154 737 154 767 

Sum bevilgninger 
drift, netto 

387 445 401 182 405 958 409 007 408 142 401 830 402 001 

        
Herav:        
Avskrivinger 6 225 5 817 5 817 7 917 8 517 9 317 9 417 
Netto 
renteutgifter og -
inntekter 

-83 -215 -215 -215 -215 -215 -215 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

1 202 -6 429 -6 429 -6 429 -6 309 -6 309 -6 309 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

98 0 0 0 0 0 0 

Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

380 003 402 009 406 785 407 734 406 149 399 037 399 108 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Investeringer i varige 
driftsmidler 

56 041 147 675 203 023 430 522 124 224 20 810 22 510 

Tilskudd til andres 
investeringer 

514 250 250 250 250 250 250 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

6 562 1 470 6 070 1 435 1 435 1 435 1 435 

Utlån av egne midler 10 798 0 1 963 0 0 0 0 
Avdrag på lån 2 989 0 0 0 0 0 0 

Sum 
investeringsutgifter 

76 903 149 395 211 306 432 207 125 909 22 495 24 195 

        
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-9 826 -24 766 -43 282 -111 621 -24 222 -2 342 -2 362 

Tilskudd fra andre -12 447 -39 700 -39 700 0 -93 185 0 0 
Salg av varige 
driftsmidler 

-6 337 0 0 0 0 0 0 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

-3 125 0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån -41 454 -83 459 -113 391 -319 151 -7 067 -18 718 -21 868 

Sum 
investeringsinntekter 

-73 189 -147 925 -196 373 -430 772 -124 474 -21 060 -24 230 

        
Videreutlån 0 4 000 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Bruk av lån til 
videreutlån 

0 -4 000 -25 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

0 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

0 0 0 0 0 0 0 

Netto utgifter 
videreutlån 

0 0 0 0 0 0 0 

        
Overføring fra drift 0 0 -4 600 0 0 0 0 
Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
investeringsfond 

-991 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til 
eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

-2 723 -1 470 -3 433 -1 435 -1 435 -1 435 35 

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-3 714 -1 470 -8 033 -1 435 -1 435 -1 435 35 

        

Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 0 6 900 0 0 0 0 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
Sum 

2021-
2024 

Administrasjon 2 328 2 450 4 756 4 290 2 850 2 450 2 450 12 040 
Oppvekst 3 372 6 575 10 071 108 999 53 881 1 360 1 360 165 600 
Kultur og fritid 676 0 0 270 0 100 0 370 
Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

10 852 14 450 17 216 5 450 7 000 7 000 7 700 27 150 

Vann og avløp 3 329 12 650 31 169 21 713 15 000 9 800 11 000 57 513 
Næring 10 135 13 425 26 340 0 0 0 0 0 
Interkommunale 
samarbeider 

0 350 350 0 0 0 0 0 

Helse og omsorg 25 342 98 275 112 983 289 800 45 493 100 0 335 393 
Org. oppsett 
mangler 

7 0 637 0 0 0 0 0 

Sum 2B  56 041 148 175 203 523 430 522 124 224 20 810 22 510 598 066 
 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
Sum 

2021-
2024 

Sakshaug 
kirke - orgel 
(2013) 

-300 0 0 0 0 0 0 0 

Kirkebygg 800 250 250 250 250 250 250 1 000 
Vann - 
Pumpestasjon 
Bjørka 

14 0 0 0 0 0 0 0 

Tilskudd til 
andres 
investeringer  

514 250 250 250 250 250 250 1 000 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
Sum 

2021-
2024 

Industriområde 
Sundsøya 

5 115 0 0 0 0 0 0 0 

Lensmyra 
Næringspark 

0 0 4 600 0 0 0 0 0 

Egenkapitalinnskudd 1 447 1 470 1 470 1 435 1 435 1 435 1 435 5 740 

Investeringer i 
aksjer og andeler i 
selskaper  

6 562 1 470 6 070 1 435 1 435 1 435 1 435 5 740 
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4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
Sum 

2021-
2024 

Sakshaug kirke - orgel 
(2013) 

1 300 0 0 0 0 0 0 0 

Snøproduksjonsanlegg, 
Inderøy IL 

0 0 298 0 0 0 0 0 

Forskuttering 
spillemidler klubbhus 
AKSET 

0 0 1 355 0 0 0 0 0 

Utlån Sakshaug - 
grenda Vel 

0 0 310 0 0 0 0 0 

Utlån formidlingslån 9 498 0 0 0 0 0 0 0 

Utlån av egne midler 10 798 0 1 963 0 0 0 0 0 
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Satsingsområder 
 

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 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. 

Kommunens 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. Planstrategien vil dermed være den første viktige overordnete 
plansaken som kommunestyret får forelagt til politisk behandling innen det første året av den nye 
kommunestyreperioden. 
Planstrategien viser hvilke planer som skal utarbeides og hvilke som skal revideres, og danner dermed 
grunnlaget for viktige forutsetninger/betingelser i det videre planarbeidet. 

Sammenhengen mellom den kort- og langsiktige planrullering er gjengitt i følgende figur: 
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Mål og satsingsområder som løftes i kommuneplanens samfunnsdel, skal finnes igjen i alt planverk; det 
være seg kommunedelplaner, temaplaner og/eller handlingsplaner. 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 2021, 
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. 

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, næringsutvikling og langsiktig arealbruk - samt folkehelse, 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 i 
Trøndelag 

 Ha en sterk politisk styring i kommunen 

I henhold til planstrategien for perioden 2020 - 2024, skal kommeplanens samfunnsdel revideres i løpet 
av 2021. Inntil den reviderte versjon av samfunnsdelen er vedtatt, er det ovennevnte målsettinger som 
gjelder. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 - 2024, har man dermed 
forholdt seg til ovennevnte målsettinger. 
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Satsningsområder for økonomiplanperioden 

I forbindelse med framleggingen av tidligere budsjett- og økonomiplaner, har rådmannen tatt 
utgangspunkt i enkelte sentrale satsingsområder som man måtte ha fokus på for å kunne oppnå den 
overordnete målsetting om at Inderøy kommune skal bestå som egen kommune. Dette er forsøkt 
synliggjort i følgende figur: 

 

Hovedfokuset hittil har vært å få på plass de nødvendig vedtak som skulle ligge til grunn for arbeidet 
med hvert av de nevnte satsingsområdene ovenfor. 

Eiendomsskatt 

Kommunen har tatt i bruk eiendomsskatt som virkemiddel for å øke inntektsgrunnlaget. Likevel er dette 
virkemiddelet betydelig svekket gjennom økt grad av statlige restriksjoner. Det henvises for øvrig til 
egne kapitler som omtaler eiendomsskatt mer utdypende. 
  

Interkommunalt samarbeid 

I løpet av de siste 4-5 år har det vært mye fokus på interkommunalt tjenestesamarbeid. Dette har 
resultert i etablering av samarbeid innenfor diverse kommunale tjenester, primært innenfor Inn-
Trøndelagsregionen. Det foreligger imidlertid en politisk bestilling om at det i økt grad skal etableres et 
regionalt samarbeid på Innherred. I skrivende stund pågår det utredningsarbeid som vurderer regionalt 
tjenestesamarbeid innenfor følgende områdene: 

 Brann 

 IKT 

 Diverse tekniske tjenester 

 Regnskap og lønn 

 Advokattjenester 

 Forebyggende tiltak innenfor barnevern 
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Det legges fram en politisk sak i desember 2020, som beskriver status i de ulike utredningsprosessene. 

I løpet av de siste årene har man opprettet et interkommunalt samarbeid innenfor innkjøp på Innherred. 
Inderøy kommune er arbeidsgiverkommune for dette samarbeidet. 2020 var tjenestens andre hele 
driftsår, og dermed begynner man å danne seg et bilde av omfanget av gevinstrealisering man kan få ut 
av dette regionale samarbeidet. Det henvises til diverse politiske saker hvor blant annet innkjøpspolitikk 
og innkjøpsstrategi ble vedtatt. 

Innenfor innkjøpssamarbeidet vil man i det videre har mye fokus på etablering av flest mulig 
rammeavtaler. Disse blir etablert innenfor de rammene som både innkjøpspolitikken og 
innkjøpsstrategien setter. For å få en gevinstrealisering av innkjøpssamarbeidet, er det meget viktig at 
alle med innkjøpsansvar har en sterk grad av avtalelojalitet. Avtalelojalitet er et nøkkelbegrep for å 
redusere kostnader ved innkjøp. 

Med de rammeavtalene som Inderøy kommune har hatt tilgjengelig, er graden av avtalelojalitet relativt 
høy. Det har vært et utgiftsnivå på kr. 1.250.000 i ehandelssystemet. 80% av dette er knyttet til 
rammeavtaler. I løpet av 2021 vil man få tilgang til flere rammeavtaler og ehandelsystemet vil i enda 
sterkere grad bli implementert. Med dette legges det i enda større grad til rette for å øke 
avtalelojaliteten. 

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan tas det utgangspunkt i at vi kan ta ut enda større 
gevinster ved at avtalelojaliteten økes. Dette vil si at det er foretatt kutt i utgifter knyttet til innkjøp. I 
dette ligger det et styringssignal til enhetene om at de i enda sterkere grad skal forholde seg til 
rammeavtalene når innkjøp skal foretas. I denne sammenheng er det tatt hensyn til at enhetene ikke 
har fått kompensert for prisvekst. 

Det er nå innført ett nytt verktøy/system som vil tilgjengeliggjøre flere rammeavtaler. Her vil også 
bestillinger bli godkjent i forkant av bestilling, ikke i etterkant når faktura mottas. Og ved å få flere 
rammeavtaler tilgjengelig i systemet, vil graden av den totale avtalelojaliteten øke. 

 Strukturendringer 

Vi har kommet godt i gang med oppfølging av strukturvedtakene innenfor henholdsvis helse/omsorg og 
oppvekst. I skrivende stund ferdigstilles helsebygget i Mosvik, mens forprosjektet for det nye helsehuset 
på Straumen, skal vedtas i begynnelsen av november. Forprosjektet for oppvekstsenter vest er vedtatt, 
og man har gått over i en prosjekteringsfase. Budsjettmessige konsekvenser for både drift og investering 
er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. 

Når det gjelder de økonomiske konsekvensene for strukturendringene innenfor helse og omsorg, har 
man tatt utgangspunkt i det reelle investerings- og driftsnivå det legges opp til. Dette vil si at tidligere 
effektiviseringsanslag er kvalitetssikret og justert. I denne sammenhengen har man også foretatt en 
nærmere kvalitetssikring av de økonomiske konsekvensene innenfor både sektor helse/omsorg og 
eiendom. Rådmannen ønsker å gjøre oppmerksom på at man i tidligere budsjettår allerede har tatt ut en 
del effektiviseringsgevinst, blant annet gjennom å legge ned sykehjemssenger. 

Innenfor oppvekst har man fortsatt tatt utgangspunkt i utredningstall, siden prosjektet ikke er 
detaljprosjektert ennå. Det legges opp til en betydelig reduksjon i driftsnivået innenfor denne sektoren. 
Dette vil si at man, i løpet av økonomiplanperioden skal redusere antall årsverk innenfor sektoren - 
dette skal gjøres gjennom naturlig avgang, dvs. uten oppsigelser. I oppfølgingen av den videre 
omstillingsprosessen, er det viktig å ha et ekstra fokus på dette, siden det blir krevende å oppnå denne 
driftsreduksjonen uten oppsigelser. En eventuell opprettelse av en ny privatskole i Mosvik vil 
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vanskeliggjøre en gevinstrealisering ytterligere. I denne sammenhengen henvises det til tidligere 
orientering til politisk styringsnivå om omfanget av kutt i kommunens rammetilskudd som følge av 
etablering av en privatskole. 

Som et ledd i ovennevnte strukturendringer, har man i tillegg jobbet kontinuerlig med endring av 
organisasjonsstruktur innenfor nevnte tjenester. Den kommunale organisasjonen har gått over til å være 
organisert etter 3-nivå modellen. Dette har vært, og er, et krevende omstillingsarbeid som krever 
kontinuerlig fokus, siden denne endringen også medfører en omfordeling av ansvar og oppgaver. 

Som også beskrevet i strateginotatet fra juni 2020, er en av hovedhensiktene med denne 
strukturendringen, å redusere kontrollspennet for den enkelte leder i organisasjonen. Dette for å kunne 
ha mulighet til å følge opp ansatte både innenfor arbeidet med helsefremmende organisasjon og for å 
kunne ha bedre økonomistyring og kontroll. 

Målsettingene er altså en forbedret økonomistyring, å minske kontrollspennet for sektorleder og dagens 
enhetsledere/rektorer - og i tillegg videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet mot helse/familiesenter, 
PPT, barnevernet. Ved omorganisering av de andre sektorene, har rådmannen lagt de samme 
prinsippene til grunn, og det viser seg at reduksjon av kontrollspennet pr. leder har bidratt positivt, både 
når det gjelder økonomistyring og -kontroll, samt målrettet arbeid med sykefraværet og en 
helsefremmende organisasjon. 

Som varslet i strateginotatet legges det i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, opp til  at det 
etableres en enhetslederstilling for skolesektor. Dette er også varslet tidligere i forbindelse med 
behandling av oppvekstutredningen. Videre legger rådmannen til grunn at kostnader knyttet til 
etablering av en slik stilling, tas inn gjennom omstrukturering av oppvekstsektoren. Selv om man med 
andre ord forventer å kunne hente inn kostnadene knyttet til opprettelsen av denne stilingen senere i 
økonomiplanperioden, vurderer rådmannen at etableringen av stillingen kan gi et kortsiktig gunstig 
effekt i form av at det legges til rette for blant annet bedre økonomistyring  gjennom en reduksjon av 
kontrollspennet. Her refereres til de erfaringene vi har fått innenfor de øvrige sektorene. 

Digitalisering/digitalt kompetanseløft 

Arbeidet med digitalisering og digitalt kompetanseløft har kommet godt i gang. Kommunen har vedtatt 
en digitaliseringsstrategi som er likelydende i alle Inn-Trøndelagskommunene. Det er med utgangspunkt 
i denne strategien at det i 2020 er opprettet et digitaliseringsfond som forenkler behandling og 
igangsetting av ulike investeringsprosjekter innenfor digitalisering. I denne sammenhengen er det også 
etablert diverse e-fagråd, som har som hovedoppgave å koordinere ulike potensielle utviklingsprosjekter 
innenfor de ulike kommunale tjenesteområder. Erfaringene så langt er gode når det gjelder bruk 
av digitaliseringsfond, og derfor foreslår rådmannen at dette fondet fylles opp igjen for driftsåret 2021. 

Man har også kommet godt i gang med det regionale digitale kompetanseløftet for hele Trøndelag. 
Dette er organisert og finansiert gjennom Digi-Trøndelag. Målgruppen for dette kompetanseløftet er 
toppledere i alle kommunene i hele Trøndelag. Rådmannens ledergruppe (supplert med ledere for de 
interkommunale tjenestene som Inderøy er vertskommune for) deltar i dette sammen med de andre 
kommunene på Innherred. Dette regionale kompetanseløftet blir sluttført i løpet av 2021. 

Et annet viktig ledd innenfor digitaliseringsarbeidet er det pågående utredningsarbeidet knyttet til et 
større regionalt samarbeid innenfor IKT-tjenester på Innherred. Her ser man blant annet på hvor vidt et 
større regionalt samarbeid på en bedre måte kan legge til rette for en reell digital transformasjon i de 
kommunale organisasjonene. Foreløpig konklusjon foreligger i løpet av desember 2020. 
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Helsefremmende organisasjon 

Arbeidsmiljøloven innleder i § 1-1 med at alle har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon. For den 
ansatte innebærer dette bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For 
Inderøy kommune betyr det at vi har en langt bedre mulighet til å utvikle enda bedre kvalitet på 
tjenestene som vi tilbyr til innbyggerne våre, til å utvikle god ledelse i lærende miljø og til å bruke mer 
tid på omstilling for framtida, og mindre tid til å organisere vikarer, og dekke opp for mangler i 
hverdagen. 

Vi har valgt å legge vekt på å arbeide med kommunen som en helsefremmende arbeidsplass. Dette 
innebærer for oss å satse på lederutvikling og tverrsektoriell lederstøtte, å styrke partssamarbeidet, 
medarbeiderskapet, og det å jobbe med andre faktorer som bidrar til nærvær. Et slikt perspektiv 
innebærer at vi jobber langsiktig, helhetlig og bredt med arbeidsmiljø og nærvær. Vi bygger arbeidet 
vårt på solid forskning av SINTEF, NTNU og STAMI. Vi har altså gått fra et fokus på reduksjon av 
sykefravær, til bygging av helsefremmende arbeidsmiljø. 

 

Arbeidsplasser som er helsefremmende har lettere for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. I 
konkurransen med omliggende kommuner om rekruttering av de beste medarbeiderne, vil et godt 
arbeidsmiljø og det å være en helsefremmende arbeidsplass, kunne bli vårt viktigste fortrinn. Arbeidet 
med helsefremmende arbeidsmiljø er forankra i Forum for tillitsvalgte, og i Arbeidsmiljøutvalget. Blant 
annet skal det meldes inn til Arbeidsmiljøutvalget hvor mange partsgrupper som er i gang, og før 
desember skal det rapporteres om hvilke tema som har vært oppe til diskusjon, hvem som har deltatt 
m.m. 

Verdigrunnlaget i Inderøy, åpenhet, raushet og respekt, danner et solid grunnlag for arbeidet, som på 
mange vis er et viktig folkehelsearbeid. Dette er ikke et arbeid kun deler av kommunen skal jobbe med. 
Her er vi avhengig av at alle jobber i fellesskap mot et felles mål; Best - i lag.  

Ovenstående viser at det har vært stor aktivitet innenfor de fem nevnte satsningsområdene. Det viser 
også at mye er på plass og at det jobbes målrettet og godt. I kommende økonomiplan-periode vil det 
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strategiske fokuset endre seg fra å være rettet mot etablering av nødvendige beslutningsgrunnlag og 
igangsetting av ulike endringsprosesser, til gjennomføring og fullføring av disse prosessene, med 
hovedfokus på å ta ut gevinster. Det presiseres at man nok aldri blir ferdig med mange av nevnte 
satsningsområder, men likevel vil man i kommende økonomiplanperiode i sterkere grad kunne bygge på 
det grunnlaget som er lagt, og at man dermed må kunne ta ut et forbedret resultat. 

Klimabudsjett 

I forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for perioden 2020 – 2023, ble det blant annet 
fattet følgende vedtak: 

Rådmannen bes starte et arbeid med å integrere klimabudsjett og klimaregnskap i kommunens 
budsjettprosess. I den sammenheng bes foreslått realistiske klimamålsetninger knyttet til kommunens 
virksomhet, en oversikt over aktuelle tiltak for å nå målene, avklare ansvar og god oppfølging og 
gjennomføring. Innholdet i klimabudsjettet og klimaregnskapet følges opp som en del av den ordinære 
budsjett og virksomhetsstyringen med virkning fra budsjettåret 2021. Det forventes at rådmannen 
kommer tilbake med egen sak om dette i god tid før budsjettbehandling for 2021. 

 

Arbeidet med å følge opp dette vedtaket har blitt forsinket som følge av Covid-19-pandemien, 
og derfor har man ikke kommet så langt som man kunne ønske. I løpet av 2020 har følgende blitt gjort: 

 Rådmannen har, på vegne av Inderøy kommune, inngått en partnerskapsavtale med 
Klimapartner. I denne sammenhengen henvises det også til tidligere gitte orienteringer til 
politisk ledelse. Gjennom dette partnerskapet får kommunen tilgang til regionale og effektive 
møteplasser for å lære/heve kunnskapen og dele erfaringer. Klimapartnere er en koblingsboks 
for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter. Man deler råd med konkrete 
eksempler og jobber systematisk med klimaarbeid. Se for øvrig https://klimapartnere.no/ for 
mer informasjon. 

 Det er utarbeidet et klimaregnskap for kommunen som organisasjon, som skal danne et 
utgangspunkt for utforming av et klimabudsjett. Det er med utgangspunkt i dette at man kan 
jobbe med både langsiktige og kortsiktige klimamål. Det er primært på dette punktet vi er 
forsinket. 

 Gjennom Klimapartnerskapet er det først og fremst opprettet kontakt med kommunene 
Levanger og Overhalla. Dette for å utveksle erfaringer og for å lære av hverandre. 

 Kommunens næringssjef har blitt involvert via klimapartnerskapet. Dette for å sikre at også vårt 
lokale næringsliv blir involvert i det forestående arbeidet med klima og miljø. 

Kommunens klimaregnskap for 2019 

Som nevnt ovenfor er det utarbeidet et klimaregnskap for 2019, for kommunen som organisasjon. 
Resultatet viser at totalutslipp i 2019 for kommunen som organisasjon ligger på 5823,5 tonn CO2-
ekvivalenter.  

CO2-ekvivalenter: Statistikk over klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg 
til karbondioksid (CO2) som regel også gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, 
PFK og SF6). Alle disse gassene bidrar til klimaendringer, men har svært forskjellig oppvarmingseffekt 
og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne dem, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene 
kalles CO2-ekvivalenter. Alle utslipp kan da sammenlignes direkte fordi de får samme enhet. (Store 
norske leksikon) 

https://klimapartnere.no/
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For klimaregnskap 2019 er det lagt til grunn både faktiske regnskapstall, samt forbruk som bidrar til 
direkte utslipp.  Dette for å få et bredest mulig grunnlag for å analysere eget utslipp.  

Direkte utslipp (scope 1). I klimaregnskapet for 2019 er det lagt til grunn kommunens kjøp av diesel og 
fyringsolje (T.o.: 2019 er siste året vi benytter fyringsolje. Vi har riktig nok et oljefyringsanlegg på Røra 
enda, men det skal fyres med bioolje når det er i bruk. Den bruker mest elektrisitet). Utslipp: 220,4 tonn 
CO2-ekvivalenter 

Oppvarming (scope 2): I dette inngår bruk av elektrisitet i egne bygg og kjøp av fjernvarme. Her har vi 
lagt inn bruk av elektrisitet og bioenergi, målt i kwH. Utslipp: 240,9 tonn CO2-ekvivalenter 

Indirekte utslipp (scope 3): I dette inngår kommunens kjøp av varer og tjenester, transport og reiser, 
avfall, samt investeringer i egne anleggsmidler.  For reiser og flyreiser er det lagt til grunn antall 
kilometer som det er utbetalt kjøregodtgjørelse for. samt at det er foretatt en beregning av antall 
flyreiser. Videre er det lagt inn data for innlevert avfall målt i kilo.  For øvrig legges regnskapstall til 
grunn. Det er i denne kategorien kommunens har det største utslippet; 5362,3 tonn CO2-ekvivalenter. 

Klimaregnskapet deles altså inn i tre kategorier (scopes), som består av både direkte og indirekte 
utslippskilder: 
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Det er dermed viktig at man, når klimabudsjettet legges, først og fremst har fokus på scope 1, dvs. 
utslippene som er direkte knyttet til egen organisasjon. Dette fordi at det vurderes som viktig at man 
legger seg på et ambisjonsnivå som er realistisk og i samsvar med organisasjonens bevissthet når det 
gjelder arbeid med klimabudsjett. 

Rådmannen har som intensjon å legge fram et klimaregnskap hvert år. Det er imidlertid viktig å 
presisere at man ikke kan forvente en lineær nedgang av antall tonn CO2-ekvivalenter. Dette begrunnes 
med følgende: 

 Man har nettopp blitt kjent med aktuell regnskapsverktøy for klimaregnskap. Dette vil si at vi, i 
løpet av tiden som kommer, vil få mer «mengdetrening», og at vi dermed kan være mer 
utfyllende når vi legger inn data. Dette kan i seg selv føre til at vi etter hvert kan vise til en mer 
utfyllende oversikt over kommunens utslipp, nærmest sagt uavhengig av om vi har økt eller 
redusert aktivitet som genererer utslipp. 

 Aktivitetsnivået i kommunal tjenesteproduksjon varierer fra år til år. Høy aktivitet i form av 
eksempelvis bygging av nye bygg, vil kunne gi oss en betydelig økt utslipp i tonn CO2-
ekvivalenter. Dette utslippet blir betydelig redusert når bygget står ferdig. 

Et klimaregnskap vil dermed kunne vise en stor variasjon fra år til år når det gjelder kommunens 
utslippsnivå, nærmest sagt helt uavhengig av om man har økt fokus på å redusere klimagass-utslippet 
innenfor den kommunale tjenesteproduksjon.  
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Dermed er det først og fremst viktig at man i de nærmeste årene, legger fram oppdaterte 
klimaregnskap, og at man med utgangspunkt i dette, gjør seg de nødvendige erfaringer som man kan 
bygge videre på når man utarbeider et klimabudsjett. 

For 2021 har rådmannen gitt sektorledere i oppdrag om å formulere enkle klimamål for hver sin sektor 
som framkommer i enhetenes respektive virksomhetsplan. Dette vil si at det ikke er formulert en 
konkret ambisjon om reduksjon av et bestemt antall tonn CO2-ekvivalenter. Rådmannen vurderer det 
som mer viktig at man, i denne fasen av arbeidet med økt klimabevissthet, har fokus på enkle og 
realistiske tiltak på enhetsnivå, som skal bidra til en mer klimanøytral atferd i kommunens 
tjenesteproduksjon. I det lange løp vil dette gi en større effekt enn hvis man legger seg på et for høyt 
ambisjonsnivå som ingen i organisasjonen kan forholde seg til. 

Rådmannen vil dermed videreføre arbeidet med tanke på å fremme overordnete klimamål for budsjett 
2022. 

Status og rammebetingelser 
 

Føringer og pålegg fra staten 
 

Innledning 

Dette kapittelet har som hovedhensikt å gi en kortfattet oversikt over de viktigste satsningsområdene 
som er nevnt i statsbudsjettet. De forhold som innlemmes eller trekkes i kommunens frie inntekter ved 
bruk av delkostnadsnøkler, henvises til en oppsummering til slutt i dette kapitlet. Det henvises videre 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 2021 

Regjeringen løfter fram følgende hoverprioriteringer: 

 Godt smittevern og nødvendige støttetiltak for å møte koronakrisen: Kommunene har økte 
kostnader og reduserte inntekter som følge av pandemien. Regjeringen prioriterer derfor midler 
til kommunene i 2021 slik at de settes i stand til å håndtere pandemien. 

 Tiltak for å få folk tilbake i jobb 

 Tiltak for å sikre flere bein å stå på 

 Tiltak for å skape en grønn fremtid 

 Bygge kompetanse 

 Tiltak for å inkludere flere: Regjeringen foreslår flere plasser i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid 
(VTA), samt å øke bevilgningen til tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde i 
Arbeids- og velferdsetaten 

 Bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet 

 Kommunal og moderniseringsdepartementet 

Hovedprioriteringer i budsjettforslaget er levende lokaldemokrati, sterke distrikter, modernisering og 
trygge og gode boforhold.  
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Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2021 på 1,7 mrd. kroner 
dersom det særskilte tillegget for skattesvikt i 2020 på 1,9 mrd. kroner holdes utenom. Inkludert det 
særskilte tillegget får kommunesektoren en realvekst i samlede inntekter på 3,6 mrd. kroner. 
Realveksten i de frie inntektene anslås til 2 mrd. kroner, tilsvarende om lag 0,5 pst. Dette er i samsvar 
med signalene som regjeringen ga i kommuneproposisjonen for 2021. Veksten vil gi kommunesektoren 
handlingsrom, også når det tas hensyn til økte utgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Av 
veksten går 1,6 mrd. kroner til kommunene og 0,4 mrd. kroner til fylkeskommunene. Av veksten 
begrunnes 100 mill. kroner med særskilt satsing på barn og unges psykiske helse, og 100 mill. kroner 
begrunnes med utgifter til ferger og nullutslippsbåter. Kommunesektoren skal kompenseres for 
merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med pandemien. 

Regjeringens forslag skal øke kommunesektorens handlingsrom med om lag 700 mill. kroner i 2021. 
Dette er beregnet med en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kroner, fratrukket 1,1 mrd. kroner i merutgifter 
som følge av demografisk utvikling (hvorav kommunenes utgifter er 0,9 mrd. kroner) og 0,2 mrd. kroner 
for satsingen innenfor veksten i frie inntekter.  

Realvekst kommunene Mrd. kroner 

Frie inntekter, vekst kommunene 2,0 

Demografiutgifter vekst -1,1 

Realvekst i samleder inntekter 0,7 

Lønns- og prisvekst i kommunene 

Generell pris- og lønnsstigning i kommunene (kommunale deflator) er anslått til 2,7 prosent for 2021. 
herav lønnsvekst 2,2 %.  Deflatoren brukes for å beregne realveksten i kommunens inntekter. Den er et 
anslag på lønns- og prisvekst (prosent) som kommunene blir kompensert for gjennom inntektssystemet.  

For 2020 anslås nå deflatoren til 1,6 prosent. Innsparingene som følge av lavere kommunal deflator i 
2020 er nå anslått til 8,2 mrd. kroner, ned fra 9,1 mrd. kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Lønns- 
og prisveksten er fortsatt betydelig lavere enn 3,1 % anslått i fjor høst, og anslås for 2020 til 1,6 %, herav 
lønnsvekst 1,7 %. 

Kommunal skattøre 

Skattøren angir hvor stor del av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteytere som skal gå til 
kommunesektoren. Det blir lagt opp til at skattøren fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal 
utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. I statsbudsjettet foreslås det derfor å øke den 
kommunale skattøren med 1,05 prosentpoeng, til 12,15 %. Kommunesektorens inntekter for skatt på 
inntekt og formue anslås å øke med 6,4 % fra 2020. 

Eiendomsskatt 

Regjeringen foreslår at den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 
promille fra 2021. Dette reduserer eiendomsskatten med om lag 300 mill. kroner. Enkeltkommuner vil 
ikke bli kompensert for reduksjonen, men samlet sett motsvares dette av økt kommunal skattøre. 

Helse og omsorgsdepartementet 

Hovedprioriteringer i budsjettforslaget for Helse og omsorgsdepartementet: – legge til rette for at helse- 
og omsorgstjenesten kan håndtere koronapandemien på en god måte  – behandle flere pasienter i 
sykehusene og øke investeringene – tilrettelegge for en bærekraftig og fremtidsrettet 
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allmennlegetjeneste – bedre kvalitet og økt kapasitet i omsorgstjenestene – investere i e-helseløsninger 
med mål om å etablere en felles kommunal journal – satsing på barn og unges psykiske helse 

Ressurskrevende tjenester 
Tilbudet til mennesker som har behov for mye hjelp fra den kommunale omsorgstjenesten, skal ikke 
være avhengig av kommunens økonomi. Kommuner som har innbyggere med et særlig stort behov for 
slike tjenester, mottar derfor et særskilt tilskudd for å dekke utgifter over et gitt nivå. Fra 2012 til 2020 
har veksten i ordningen vært på over fem milliarder kroner, nær en fordobling av utgiftene. Regjeringen 
foreslår å øke innslagspunktet med 46 000 kroner for 2021, som vil gi en innsparing på 300 millioner 
kroner. Innstrammingen vurderes som liten i forhold til den sterke veksten som har vært i ordningen. 

Forslag om økt innslagspunkt får virkning regnskapsåret 2020: Veksten som er vekst utover lønns- og 
prisvekst gir et nytt innslagspunkt blir da kr. 1 361 000. Over innslagspunktet får kommunene 
kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere. 
Økningen i innslagspunktet utover lønnsvekst, vil gi kommunene merutgifter til ressurskrevende 
tjenester på om lag 350 mill. kroner. 

Fastleger – basistilskudd 
Regjeringen foreslår å videreføre et knekkpunkt ved 1000 pasienter i basistilskuddet til fastlegene. Det 
betyr at fastlegene får bedre betalt for de første 1000 pasientene på sin liste. Knekkpunkt ble innført i 
forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020. Tiltaket utgjør totalt 350 millioner 
kroner i 2021, og inngår i oppfølging av handlingsplanen for allmennlegetjenesten. 

Husbankens låneramme 
Regjeringen foreslår en låneramme på 20 milliarder kroner i 2021, en økning på 4 milliarder kroner fra 
Saldert budsjett 2020. Dette bidrar til at satsingen på startlån kan fortsette, slik at flere kan eie egen 
bolig. I tillegg kan Husbanken gi mer lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til boligkvalitet. Lån til 
boligkvalitet bidrar til bærekraftige boliger som løser utfordringer innen miljø og en aldrende befolkning. 

Kunnskapsdepartementet 

Hovedprioriteringer i budsjettforslaget for Kunnskapsdepartementet: – Utdanningsløftet 2020 – øke 
gjennomføringen i videregående opplæring – kompetansereformen – langtidsplanen for forskning og 
høyere utdanning – tidlig innsats i barnehage og skole – integreringsreformen 

Revidert delkostnadsnøkkel for grunnskole 
I tråd med kommuneproposisjonen vil delkostnadsnøkkelen for grunnskole justeres fra 2021. I 
sammenheng med innføring av ny norm for lærertetthet ble det fordelt et øremerket tilskudd etter 
særskilt fordeling i 2020. I 2021 vil halvparten av de øremerkede midlene fordeles særskilt, og 
halvparten etter ny nøkkel. Fra 2022 fordeles midlene i sin helhet etter ny nøkkel. 

Utdanningsløftet 
Utdanningsløftet videreføres som skal bidra til satsing på utdanning som gir flere jobb og reduserer 
utenforskap.  Om lag 950 mill kr til videregående opplæring, økt lærlingtilskudd og flere plasser i 
fagskole for unge, voksne, ledige og permitterte. 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner for å utvide den eksisterende 
nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å også gjelde 3.-4. trinn fra høsten 2021. 
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Utvidelsen bidrar til lavinntektsfamilier kan benytte seg av ordningen med inntektsgradert 
foreldrebetaling på alle trinn i SFO. 

Regjeringen foreslår å bevilge 15,2 millioner kroner til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte 
kommuner. 

Barne- og familiedepartementet 

Hovedprioriteringene i budsjettforslaget for Barne og familiedepartementet: – økt barnetrygd for barn 
under seks år – økt engangsstønad ved fødsel og adopsjon – videreføre og utvide prøveprosjekt med 
nasjonal fritidskortordning – styrke Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – bedre 
helsehjelp til barn i barnevernet – Familie for første gang – kirkebygg 

Regjeringen foreslår å øke barnetrygden for barn opp til fylte seks år med ytterligere 300 kroner i 
måneden fra 1. september 2021. Dette utgjør 3 600 kroner i året. Økningen skal også komme 
sosialhjelpsmottakere med barn til gode. Videre foreslår regjeringen å øke engangsstønaden til 90 300 
kroner fra 1. januar 

Klima- og miljødepartementet 

Hovedprioriteringer i budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet: – reduserte klimagassutslipp 
og omstilling til lavutslippssamfunnet – tiltak for sirkulær økonomi – opprydding av forurenset sjøbunn i 
Hammerfest Havn – ny værradar på Finnmarksvidda 

 Finansdepartementet 

Hovedprioriteringer i budsjettforslaget for Finansdepartementet: – overføring av skatteoppkrevingen fra 
kommunene til Skatteetaten – etterkontroll med kompensasjonsordningen for næringslivet – enklere 
rapportering og bedre etterlevelse av OTP-loven – effektivisering og forenkling av grensekontroll og -
prose 

Oversikt over justeringer for oppgaveendringer og korreksjoner av tilskuddsordninger 
(justert for pris- og lønnsvekst) 

Endring 
tall i kr 

Om endringen  Totalt  Inderøy  

Frivillighetssentraler 
Omlegging til øremerket finansiering. Ikke 
kompensert i rammetilskudd. 

207 000 000   

Tros- og 
livssynssamfinn 

Statlig tilskudd fra 1.1.21. 
Trekkes likt beløp pr innbygger 

-467 000 000   

Private barnehager 
Nedjustert pensjonspåslag fra 13 % til 11 
%. Beregnet delkostnadsnøkkel bhg 

-215 820 000 -269 400 

Egenandel 
helsetjenester 

Skjerming av utsatte grupper, nytt tak for 
egenandeler for helsetjenester 

50 000000 42 500 

SFO 

Utvidet ordning med inntektsgarder 
foreldrebetaling fra skoleåret 2021/2022. 
Kompensajon: delkostnadsnøkkel 
grunnskole, 

25 0000 000 34 100 
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Skoler 
Innkjøp av digitalt system til eksamen gir 
en besparelse for kommuner. Trekk med 
et likt beløp pr innbygger. 

-7 400 000   

Økt lærertetthet 
Innlemming av tilskudd til økt 
lærertetthet. Saker med særskilt 
fordeling 

  369 000 

Barnevern 

Utvidet aldersgrense for rett til ettervern 
i barnevernet økes fra 23 år til 25 år. 
Kompensasjon ved delkostnadsnøkkel 
barnevern. 

24 000 000 29 000 

Habilitering og 
avlastning 

Kompensasjon for økt belastning på 
pårørende av barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne som følge av covid -10. 
Saker med særskilt fordeling 

  146 000 

SUM     351 200 

    

Rådmannens oppfølging av føringer i statsbudsjett 2021 

Rådmannen har foretatt en vurdering av hvordan føringene fra statsbudsjettet skal kunne 
gjennomføres i egen organisasjon. 
Veksten i frie inntekter for Inderøy kommune utgjør 2,3 %. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet og 
gjennomsnittet for Trøndelagskommunene. Regjeringen har anslått en lønns-ogprisvekst på 2,7 % for 
2021. Dette gir en realnedgang for Inderøy kommune på -0,4 % poeng. Veksten skal dekke blant annet 
økte demografiutgifter, ressurskrevende tjenester, bemanningsnorm i barnehage og SFO. I inderøy 
kommune må vekst i nevnte utgifter finansieres gjennom effektivisering, og omprioriteringer. 

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 
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. 

Det henvises til de enhetsvise budsjettkommentarene for en nærmere utdyping av de ulike 
satsningsområdene. 

 

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: 
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 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 2021 – 2024. 

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 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. 

Utvikling av organisasjon og viktige fokusområder 

Som kjent 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. 

2021 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.  

Rådmannen har i tidligere budsjettdokumenter uttalt en betydelig bekymring når det gjelder 
kommunens økonomiske situasjon. I løpet av de siste fire årene, er det gjort betydelige grep for å få ned 
kommunens driftsnivå. Vedtak om ny oppvekststruktur må ses i lys av dette. Som det framkommer i 
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 - 2024, er særlig 2023 og 
2024 utfordrende. Hovedårsaken ligger i en betydelig volumøkning innen helse og omsorg, grunnet 
demografiendringer, samt økning av kommunens gjeldsbelastning som følge av ferdigstilling av 
helsehusene i Mosvik og Straumen, samt Oppvekstsenter vest. 

På toppen av dette kommer også bortfall av inndelingstilskuddet fra og med 2027. Kommunen har 
fortsatt reserver i sitt disposisjonsfond, men det sier seg selv at vi ikke kan basere kommunens 
langsiktige drift på bruk av dette. I det videre er vi dermed nødt til fortsatt ha fokus på effektivisering av 
tjenester, økning av kommunens disposisjonsfond samt, på lengre sikt, reduksjon av gjeldsgrad. 

Inderøy kommune vil altså møte betydelige utfordringer i nærmeste framtid. Strammere økonomiske 
rammebetingelser, kombinert med sterkere statlige føringer med effektiviseringskrav, bemanningsnorm 
og økning av kommunale oppgaver, vil utfordre oss på økonomisk bærekraft. 

Det samlede utfordringsbildet på kort og lang sikt, kan sammenfattes slik:  

 Et netto driftsresultat som ligger under målet om 2 % av kommunens brutto driftsinntekter. 

 Generelt svekkelse av statlige overføringer etter kommunereformen. Det kan ikke utelukkes at 
denne effekten kan forsterkes over tid. 
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 Nedtrapping av inndelingstilskuddet fra 2027 til bortfall fra 2032. Dette medfører behov for 
tilsvarende reduksjon av kommunens driftsnivå på mellomlang sikt.  

 Betydelig økt gjeldsgrad i løpet av økonomiplanperioden, som følge av satsninger innenfor helse 
og oppvekst. 

 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 i form av en ny 
reduksjon av maksimalt promillenivå (fra maks 5 til maks 4 promille). Forslaget vil få den konsekvens at 
eiendomsskatt som virkemiddel for å styrke kommuneøkonomien, vil flate ut når det maksimale 
promillenivået er nådd.  

Som det framkommer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 til og med 
2024, foreslår rådmannen å holde promillesatsen i 2021 på samme nivå som i 2020 for både boliger og 
fritidseiendommer, samt næring.  

Videre framkommer det at rådmannen har lagt inn en økning i promillesatsen til 4 promille for resten av 
økonomiplanperioden.  Det poengteres imidlertid at promillesatsen fastsettes årlig, og at man ved 
rullering av budsjett og økonomiplan, skal vedta endelig promillesats for påfølgende budsjettår. 
Rådmannen har ikke sett det som formålstjenlig å foreslå bunnfradrag. 

Rådmannen begrunner også dette med at innføring av et bunnfradrag øker behovet for alternative 
tiltak. I praksis vil dette si ytterligere reduksjon av drift, siden muligheten for å øke promillesatsen er 
ytterligere innskjerpet. 

I forbindelse med behandling av strateginotat i juni 2020, ble det blant annet fattet følgende vedtak:  

At ubebygde tomter ikke belastes med eiendomsskatt; dette begrunnes med at det arbeides med ny 
arealdel, og for at det skal være attraktivt for grunneiere å stille arealer til disposisjon, bør denne 
beskatningen unngås. 

Rådmannen ønsker å gjøre oppmerksom på at det ikke finnes lovhjemmel for å frita ubebygde tomter 
for eiendomsskatt, samtidig som at eiendomsskatt for andre objekter opprettholdes. Det er imidlertid 
mulig å differensiere promillesatsen for ubebygde tomter, dvs. at man for eksempel kan redusere 
promillesatsen til 1 promille. En slik reduksjon for ubebygde tomter vil gi en endring i kommunens 
inntekter fra kr. 344 000 til kr. 98 500 (et inntektstap på kr. 245 500). 

Rådmannen betrakter dette inntektstapet som ikke forenlig med den overordnete målsetting om å 
oppnå et netto driftsresultat på 2 %. Som det framkommer kommer netto driftsresultat ikke opp på 
dette nivå i hele økonomiplanperioden. Ovennevnte inntektstap vil forverre dette bildet yterliggere. 
Rådmannen foreslår derfor at promillesatsen for ubebygde tomter holdes på samme nivået som 
promillesatsen for boliger og fritidseiendommer. 

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

Alle enheter har også fått pålagt et generelt innsparingskrav ved at man ikke har fått kompensert for 
prisveksten. Enhetene har også fått pålegg om kostnadsreduksjon knyttet til kurs- og reisevirksomhet, 
samt innkjøp. 

Videre tar rådmannens budsjettforslag utgangspunkt i en styrt avvikling av den kommunale 
innvandrertjenesten. Innvandrertjenesten er nærmest sagt finansiert i sin helhet av 
integreringstilskuddet som kommunen får pr. flyktning som bosettes i Inderøy kommune. 

De siste årene har antall bosettinger vært betydelig mindre enn de bosettingsanmodninger som 
kommunen har fått. Per i dag er det ikke foretatt nye bosettinger utenom enkelte familie-
gjenforeninger. Dette til tross for at kommunen har vedtatt å bosette 15 flyktninger i 2020. Det har 
heller ikke kommet konkrete signaler om at antall bosettinger tar seg opp igjen i løpet av 2021. 

Dette vil si at vi får en overtallighet innen innvandrertjenesten, både fordi at det ikke blir bosatt mange 
flere flyktninger og fordi at antall integreringstilskudd har gått betraktelig ned. I budsjett og 
økonomiplan for perioden 2021 - 2024, legger rådmannen dermed opp til en styrt avvikling av tjenesten. 

Forestående prosess knyttet til avvikling skal settes i gang i tett samarbeid med arbeidstaker-
organisasjonene. Rådmannen vil imidlertid understreke at man ikke kan utelukke oppsigelser i denne 
sammenhengen. Det gjøres også oppmerksom på at avvikling av tjenesten vil påvirke både Sakshaug 
skole og Sakshaug barnehage. Dette fordi at disse har hatt et særskilt ansvar for å gi et barnehage- og 
skoletilbud til barn og unge med flyktningebakgrunn. 

I den forestående omstillingsprosessen, er det også viktig å ta innover seg at det fortsatt finnes både 
barn, unge og voksne som har behov for en eller annen form for oppfølging som må ivaretas. I 
utgangspunktet legges det opp til at dette skal ivaretas gjennom kjøp av tjenester hos andre kommuner. 
Omstillingsprosessen vil vise hvor vidt deler av tjenestetilbudet fortsatt bør ivaretas av egen kommune. 
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Personal og stillinger 

 
I de siste to årene har den administrative organiseringen i Inderøy kommune gått over fra en 2-nivå 
organisering til en 3-nivå organisering. Dette framkommer i følgende organisasjonskart: 

 

Hovedhensikten med denne omorganiseringen er nærmere beskrevet i kapitlet om kommunens 
satsningsområder. Det refereres også til diverse utredningsdokumenter, primært knyttet til 
helse/omsorg-, samt oppvekststruktur. 

Inderøy kommune har gjennomført flere omfattende prosjekt knytta til nærvær, sykefravær og 
arbeidsmiljø. Vi fullførte i januar 2020 et kommuneomfattende lederutviklingsprogram, i regi PWC, med 
OU-midler fra KS. Rådmannen valgte å fortsette utviklings- og læringsfokuset i ledergruppa i kommunen. 
Vi vil innen utgangen av 2020 ha gjennomførte sju dager med lederutvikling med dagssamlinger for en 
utvida ledergruppe. Gruppa består av alle sektorledere, enhetsledere, tjenesteledere, hovedtillitsvalgte 
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fra de 4 største organisasjonene og hovedverneombud (samlet 55 personer). Under vises en oversikt 
over de ulike samlingene, og hva slags fokus vi har satt i 2020. I tillegg er det brukt tid på løpende 
driftsoppgaver, digital transformasjon og økonomistyring. Det fremheves her at vi etter utbruddet av 
Covid-19 prioriterte å bruke en ledersamlingsdag på å forebygge belastning av medarbeidere relatert til 
pandemien. Vi gjorde oss gode erfaringer med å bruke egne faglige krefter denne dagen. I september 
ble det lagt vekt på partssamarbeid, med ekstern bistand fra Sintef-forsker Lisbeth Øyum. Dette temaet 
er helt grunnleggende for det arbeidet vi er i gang med. 

 

Denne helhetlige jobbingen med helsefremmende arbeidsmiljø er ikke bare strategi og strukturelle grep, 
men i stor grad et arbeid med kultur. Vi legger stein for stein i et grundig og langsiktig arbeid. 

I oktober 2020 gjennomføres de tre siste samlingene i medarbeiderskap, med hjelp fra PWC. Etter disse 
tre samlingene har om lag 600 ansatte gjennomført en todagers samling om medarbeiderskap. På 
medarbeiderskapssamlingene jobbes det med nærværsfaktorer, og tilbakevendingsfaktorer etter 
sykemelding, og det jobbes med kommunens verdigrunnlag. PWC dokumenterer dette, og overleverer 
det til kommunen, som kan dra nytte av disse prosessene, og bruke dette videre både i ledersamlinger, 
og f eks i partsgrupper på hver arbeidsplass.  

Sykefraværet  

De to første kvartalene i 2020 hadde vi et noe høyere sykefravær så langt, enn i 2019, med 7,1 % i andre 
kvartal. Nivået på sykefravær i august 2020 er på 5,7 % (2018 – 5,6%, 2019 – 5,7 %). 
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Fra 2018 til 2019 har vi hatt en nedgang i uførepensjon (kilde www.klp.no) og som en følge av 
nedgangen i uførepensjon fra 2018 – 2019 betaler Inderøy kommune ca. kr. 210.000,- mindre i 
reguleringspremie til KLP.   

Videre arbeid med et helsefremmende fokus 

Det er viktig å ikke gi slipp på de valgene vi har tatt. Vi skal fullføre og videreføre de viktige grepene, og 
sørge for at vi i et langt perspektiv klarer å skape et enda høyere nærvær enn det vi hittil har klart. Et 
godt arbeidsmiljø og høy grad av nærvær er å betrakte som ferskvare. Forskning viser at et kontinuerlig 
fokus, og et systematisk kontinuerlig arbeid, er nødvendig for å lykkes i det lange løp.  

Når vi går bak sykefraværstallene, ser vi at det først og fremst er helsesektoren som har hatt en nedgang 
de siste årene. Innen oppvekst har sykefraværet i det store og hele vært det samme, og godt over 
landsgjennomsnittet. Det understrekes imidlertid at flere enheter også innen oppvekst har gode 
nærværstall både første og andre kvartal. Det er altså store forskjeller mellom sektorer, og mellom 
enheter innen hver sektor, når det gjelder nærvær. Det gir oss arbeidsoppgaver framover. 

Det er viktig å tilpasse nærværsarbeid til lokale forhold på hver arbeidsplass, forankre arbeidet godt og 
følge det opp. Vi ser at de enhetene som har gjennomført skreddersydde prosjekt med ekstern 
oppfølging, har hatt god effekt av dette. Det er viktig at ledere og partsgrupper setter helsefremming på 
dagsorden og følger med, og følger opp nærværstall kontinuerlig. 

På den siste av sju samlinger i utvida ledergruppe i 2020, skal vi evaluere årets opplegg, og legge 
planene for 2021, både i utvida ledergruppe, men også mer generelt innen satsingen på 
helsefremmende arbeidsmiljø. Følgende momenter må det tas stilling til: 

 Hvordan implementere i drift den kompetansen vi har opparbeidet oss i utvida ledergruppe? 

 Hvordan skal vi strukturere ledergruppa med tanke på møter i 2021? Og hva hvor stor del av 
møtene skal være støtte til drift og hvor mye skal settes av til utvikling og læring? 

 Skal vi strekke oss etter nye satsinger, prosjekt og søknader? 

http://www.klp.no/
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 Hva skal til for at vi får en utvikling også av en kultur for heltid, en kultur for partssamarbeid og 
en kultur for helsefremming? 

 Bearbeide oppsummert rapport fra PWC fra samarbeidet vårt, og særlig fra 
medarbeiderskapssamlingene 

Heltid og deltid 

Det ble gjort et politisk vedtak etter jul i 2020, om at i løpet av økonomiplanperioden må det settes et 
konkret mål for andelen som jobber heltid. Dette forutsettes utredet i en sak hvor det innhentes 
erfaringer fra kommuner som har lyktes godt med å etablere en heltidskultur. 

Dette er et naturlig og viktig punkt i kommunens arbeid for å bli en helsefremmende arbeidsplass. 
Heltidskultur er en forutsetning for å bli helsefremmende og øke nærvær. Vi setter disse begrepene i 
sammenheng, og jobber med at vi skal ha en helhetlig strategi. Det poengteres at dette er et langsiktig 
arbeid. 

Fokuset på heltid kom i skyggen av Covid-19 fra mars og noen måneder framover. Med deltakelse på 
både nasjonal og regional konferanse i september og er imidlertid linsen igjen justert og fokuset rettet 
mot heltid i kommunen. Det gjenstår et godt stykke arbeid her, og det understrekes at som for resten av 
arbeidet knyttet til helsefremmende arbeidsmiljø, er også heltidsjobbingen tett sammenfiltret med 
kultur, og trenger et dypdykk. Dette løses ikke med kvikk-fiks. Øverst på listen står det å enes om 
kriterier for å måle heltid/deltid, forankring i administrasjonsutvalg, og utvikle en pilot for utprøving av 
tiltak. 

I etterkant av den regionale konferansen skal det skapes et nettverk om heltid i Trøndelag, der Inderøy 
skal delta. Det understrekes at dette arbeidet gjøres i et trepartssamarbeid lokalt. 
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Befolkningsutvikling 

Demografi 

Prognose vekst 

 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
0 - åringer 100,0 % 100,0 % 98,3 % 98,3 % 98,3 % 100,0 % 101,7 % 101,7 % 103,3 % 105,0 % 105,0 % 
Barnehage (1-5 år) 100,0 % 98,2 % 95,8 % 92,2 % 90,1 % 87,0 % 86,5 % 86,5 % 86,5 % 87,2 % 88,3 % 
Grunnskole (6-15 år) 100,0 % 99,8 % 98,7 % 100,2 % 99,9 % 99,1 % 97,8 % 96,9 % 95,7 % 95,0 % 93,6 % 
Videregående (16-19 år) 100,0 % 96,8 % 92,5 % 87,0 % 85,5 % 88,3 % 86,8 % 88,0 % 88,8 % 84,8 % 85,3 % 
Voksne (20-66 år) 100,0 % 100,4 % 100,8 % 100,8 % 100,5 % 99,8 % 99,9 % 99,4 % 99,2 % 99,2 % 98,8 % 
Eldre (67-79 år) 100,0 % 103,1 % 106,5 % 109,6 % 111,2 % 112,5 % 114,2 % 113,3 % 112,6 % 112,4 % 113,6 % 
Eldre (80-89 år) 100,0 % 100,0 % 102,2 % 107,8 % 119,4 % 130,2 % 135,8 % 150,4 % 161,9 % 173,9 % 184,3 % 
Eldre (90 år og eldre) 100,0 % 103,1 % 104,7 % 100,0 % 95,3 % 101,6 % 101,6 % 114,1 % 123,4 % 126,6 % 125,0 % 
Total 100,0 % 100,4 % 100,7 % 100,9 % 101,1 % 101,3 % 101,6 % 101,8 % 102,0 % 102,3 % 102,5 % 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 

Framskriving av befolkningensmengden i Inderøy kommune de neste 10 årene viser en vekst på 2,5% 
fram til 2030 som vil si 6 988 innbyggere. Dette er lavere enn kommunens langsiktige mål om 7400 
innbyggere innen 2030. 
 
Framskrivningen viser en endring i sammensetningen med en betydelig vekst i antall eldre (over 67 år) 
og en reduksjon i aldergruppene barn og voksne 0-66 år).  

For eldre er det aldersgruppen 80-89 år som har størst vekst med nesten en fordobling fram til 2030 
(økning på 77%).  Nedgangen i aldersgruppen barn og voksne er størst i aldergruppen 1-5 pr og 16-19 år 
ned omlag 20%. 

Endringene vil påvirke kommunens økonomisk bla. i forhold til endringer i rammetilskudd, samt økte 
demografikostnader. 
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Framskriving av befolkningensmengden i Inderøy kommune de neste 10 årene viser en vekst på 2,5% 
fram til 2030 som vil si 6 988 innbyggere. Dette er lavere enn kommunens langsiktige mål om 7400 
innbyggere innen 2030. 
 
Framskrivningen viser en endring i sammensetningen med en betydelig vekst i antall eldre (over 67 år) 
og en reduksjon i aldergruppene barn og voksne 0-66 år).  

For eldre er det aldersgruppen 80-89 år som har størst vekst med nesten en fordobling fram til 2030 
(økning på 77%).  Nedgangen i aldersgruppen barn og voksne er størst i aldergruppen 1-5 pr og 16-19 år 
ned omlag 20%. 

Endringene vil påvirke kommunens økonomisk bla. i forhold til endringer i rammetilskudd, samt økte 
demografikostnader. 

 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 
senere år, blant annet innen helse og omsorg, oppvekstsektoren, næringsutvikling og tekniske 
tjenester.  

Kommunestyret vedtok i forbindelse med strateginotat for 2021, å sette krav til at investeringer skal 
vurderes i forhold til framtidige effektiviseringsgevinster slik at finansutgifter og gjeldsgrad reduseres. 

I perioden 2020-2022 har kommunen betydelige investeringer som følge av vedtatt helse - og 
omsorgsutredningen og ny oppvekststruktur. Nye omsorgsboliger i Mosvik vil vli tatt i bruk i løpet av 
høsten 2020. I 2021 starter bygging av første byggetrinn av helsehus og bygging av oppvekstsenter-vest. 
Investeringene skal bidra til en effektiv drift for å oppnå nødvendige kostnadsreduksjoner i kommunens 
driftsbudsjett. 

Rådmannen har ikke greid å følge opp følgende styringssignal, gitt i forbindelse med behandling av 
strateginotatet i juni 2020: I tillegg ønskes det fra politisk nivå at følgende vurderes i forbindelse med 
utarbeiding og framlegging av budsjett og økonomiplan; En vurdering av status for romløsning ved 
Sakshaug skole, inkludert mulig utbygging. Det er kapasitetsmessige årsaker som kan knyttes til at dette 
ikke har blitt fulgt opp ennå. Dette vil si at man vil sette dette på dagsorden i løpet av 2021. 

Øvrige investeringer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan gjelder i hovedsak vann og avløp, 
samt digitalisering og IKT-utstyr. Som figuren under viser, utgjør investeringer innen helse og oppvekst 
92% av investeringene i 2021. 
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Figur: Investeringer i 2021  - andel pr sektor 

Gjeldsgrad som er netto lånegjeld målt i forhold til brutto driftsinntekter. Dette er et sentralt nøkkeltall 
for å måle utvikling og nivå sammenlignet med andre kommuner. Ved inngangen til 2021 vil Inderøy 
kommune har en gjeldsgrad på omlag 105 %  Dvs at netto lånegjeld er noe over brutto driftsinntekter. 
Gjeldsgraden vil på kort sikt øke betraktelig til hele 147 % i 2021, men vil reduseres i planperioden om 
rådmannens forslag til investeringsnivå legges til grunn. I 2024 kan gjeldsgraden ligge på omlag 115 %. 
Dette er i forhold til kommunestyrets mål og rådmannens vurdering for høy, og må ytterligere ned. 

  

 

Figur: Gjeldsgrad 2016-2024.  

Ovenstående understreker viktigheten med fokus på styrking av disposisjonsfond, samt fortsatt 
effektivisering av kommunens drift. 
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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 kjøp av 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.  

Boligsosial handlingsplan fikk i 2018 en omfattende revidering. Kommunen ønsker i større grad å få gjort 
aktuelle målgrupper godt kjent med de muligheter som Husbankens virkemiddelapparat innebærer. 
Kommunen startet i 2019 en prosess for gjennomgang av sin organisering av det boligsosiale arbeidet, 
herunder startlån. Blant annet ønsket kommunen å oppnå mer tverrfaglig samarbeid i administrasjonen 
på området. Rådmannen har også foretatt en gjennomgang av kommunens retningslinjer for startlån, og 
utvidet rammen for bruk av startlån betydelig fra 4 mill. i 2019 til 30 mill. i 2020. 15 mill. av låneopptaket 
er en konsekvens av at Husbanken ble tilført ekstra midler i forbindelse med koronapandemien.  

Signaler gitt av Husbanken tyder på at behovet for startlån vil øke utover i 2021 som følge av 
koronapandemien og rådmannen foreslår derfor låneopptak på 30 mill. også i 2021. 

Egenkapitaltilskudd KLP 

Kommunen betaler et egenkapitaltilskuddet i KLP som skal sikre at KLP har tilfredsstillende soliditet. 
Egenkapitalinnskuddet budsjetteres i investeringsregnskapet og foreslås finansiert med ubundet 
kapitalfond i 2021. Anslaget på vel 1,4 millioner kroner er i samsvar med prognosene fra KLP. 

Ubundet investeringsfond er ved inngangen av 2020 på 4,2 mill. kroner, og forventes styrkes ved 
avsetning av inntekter fra av salg av eiendommer i løpet av 2020. 
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Oversikt Investering og finansiering 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Investeringer i varige 
driftsmidler 

430 522 124 224 20 810 22 510 

Tilskudd til andres 
investeringer  

250 250 250 250 

Investeringer i aksjer og 
andeler i selskaper  

1 435 1 435 1 435 1 435 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Sum finansieringsbehov 432 207 125 909 22 495 24 195 

Kompensasjon for 
merverdiavgift  

-111 621 -24 222 -2 342 -2 362 

Tilskudd fra andre  0 -93 185 0 0 
Bruk av lån  -319 151 -7 067 -18 718 -21 868 
Videreutlån 30 000 30 000 30 000 30 000 
Bruk av lån til 
videreutlån 

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Overføring fra drift  0 0 0 0 
Netto avsetninger til 
eller bruk av ubundet 
investeringsfond  

-1 435 -1 435 -1 435 35 

Sum finansiering -432 207 -125 909 -22 495 -24 195 
Sum finansieringsbehov 432 207 125 909 22 495 24 195 
Sum finansiering -432 207 -125 909 -22 495 -24 195 
Udekket finansiering 0 0 0 0 

 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 

  
KOSTRA 

2016 
KOSTRA 

2017 
KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
Budsjett 

2020 
Økplan 

2021 
Økplan 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 

Inderøy 106,0 % 99,0 % 97,5 % 91,5 % 104,8 % 146,9 % 135,7 % 125,1 % 115,3 % 
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Driftsinntekter skal finansiere drift og finansutgifter. Et sentralt nøkkeltall for å vurdere hvordan 
langsiktig gjeld belaster driften, er netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene (gjeldsgrad).  

Kommunestyret har i forbindelse med strateginotat for 2021 vedtatt som målsetting at gjeldsgrad skal 
reduseres etter at vedtatte investeringer innen helse og oppvekst er gjennomført. 

Som figuren over viser vil gjeldsgraden øke i planperioden fra 104,8 % i 2020 til 115 % i 2024. I 2021 skal 
det tas opp vesentlige lån både til bygging av helsehus i Straumen og oppvekstsenter Vest, og som gir en 
gjeldsgrad på omlag 147%. 
Gjeldsgraden vil gå ned om investeringsnivået legges iht rådmannens budsjettforslag. 

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). 

 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 

 

 

  
KOSTRA 

2016 
KOSTRA 

2017 
KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
Budsjett 

2020 
Økplan 

2021 
Økplan 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 

Inderøy 86 627 86 800 87 623 85 218 93 430 130 240 119 813 110 026 100 772 

 
Lånegjeld pr innbygger øker tilsvarende fra 93 430 kroner til 100 772 i 2024.  
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Hovedtallene i budsjettforslaget 

 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000      Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Oppr. 
bud. i fjor 

2020 

Rev. bud. 
i fjor 
2020 

Rev. bud. 
2021 

Årsprognose 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Skatt på 
inntekt og 
formue  

-162 478 -165 713 -151 974 -170 294 -160 598 -172 068 -172 068 -172 068 -172 068 

Ordinært 
rammetilskudd 

-258 500 -266 718 -275 061 -266 160 -275 061 -266 198 -266 879 -266 854 -266 830 

Skatt på 
eiendom 

-15 886 -16 309 -16 309 -16 309 -16 309 -16 914 -21 738 -21 656 -21 573 

Andre direkte 
eller indirekte 
skatter 

-1 150 -1 090 -1 090 -1 090 -1 090 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 

Andre 
generelle 
statstilskudd 

-2 280 -2 331 -2 331 -2 273 -2 331 -1 678 -1 665 -1 652 -1 639 

Sum sentrale 
inntekter 

-440 294 -452 161 -446 764 -456 126 -455 389 -458 148 -463 640 -463 520 -463 400 

 

Frie disponible inntekter 

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 – 2024, tar utgangspunkt i en inntektsramme for 
generelle driftsinntekter på 452 millioner kroner for 2021. Disse frie disponible inntekter består i all 
hovedsak av rammetilskudd, skatt på formue og inntekt samt generell eiendomsskatt. 

Rammetilskudd og skatteinntekter 

Rådmannens anslag på inntekter fra rammetilskudd og skatteinntekter utgjør 433 mill. kroner. Dette er i 
henhold til prognoser i KS’ beregningsmodell («Stolpmodellen») som baseres på regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2021. Rådmannen legger til grunn gjennomsnittlig vekst siste 3 år som tilsier 6841 
innbyggere pr. 1.1.2021. Dette innbyggertallet legges til grunn for resterende år i planperioden. Dette 
også med utgangspunkt i KS' beregningsmodell. 
Nominell vekst i frie inntekter fra 2020 til 2021 er anslått til 2,3 % for Inderøy kommune. Dette er 0,7 
prosentpoeng lavere enn gjennomsnittlig vekst i Trøndelag som er på 3 %. Landsgjennomsnitt er anslått 
til en vekst på 3 %. På landsbasis er nominell vekst i de frie inntektene til kommunene på 3,0 prosent, 
beregnet ut fra anslag på regnskap for 2020. Sammenholdt med pris og lønnsvekst som er anslått til 2,7 
% i 2021 gir dette en nominell nedgang (negativ vekst) på 0,4 % for Inderøy kommune. 
 
Rammetilskuddet er beregnet til 223,4 mill kroner. Rammetilskuddet består av et innbyggertilskudd, 
utgiftsutjevning samt saker med særskilt fordeling, og distriktstilskudd Sør-Norge. 

I saker til særskilt fordeling inngår inndelingstilskudd på 20,2 mill kroner. Dette er inntekter som faller 
bort fra 2032.  

Inderøy kommune har et utgiftsbehov som er høyere enn landsgjennomsnittet. Dette kompenseres 
i rammetilskuddet ved en omfordeling mellom kommuner. Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov for 
Inderøy kommune i 2021 er anslått til 52 318 kroner som gir en merutgiftsbehov pr innbygger på 3 436 
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kroner.  Denne justeringen utgjør 23,3 mill kroner i rammetilskuddet. I tillegg utjevnes virkningen av 
endringer i statlige og private skoler mellom kommunene som for Inderøy kommune utgjør en tillegg på 
1,7 mill. kroner. Samlet utgiftsutjevning utgjør dermed 25,1 mill kroner. 

Skatteinntektene vil ikke være kjent før i januar 2022. Det er lagt til grunn en nominell skattvekst 
eksklusiv eiendomsskatt, på landsbasis på 6,6 % fra 2020 til 2021. For Inderøy kommune utgjør 
skatteanslaget 172,9 mill kroner som fremskrives i hele planperioden. Skatteinntektene fordeles ved en 
netto inntektsutjevning mellom kommuner. Dette innebærer at skattesvake kommuner kompenseres 
for 60% av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnitt. I tillegg gis det en 
tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter under 90% av landsgjennomsnittet.  Inderøy 
kommune er en skattesvak kommune. Anslått skatteinntekter utgjør 75,4% i forhold 
til landsgjennomsnittet og mottar derfor skatteutjevning/netto inntektsutjevning som utgjør 42,7 mill. 
kroner. 

Eiendomsskatt 

Rådmannen foreslår videreføring av eiendomsskatt på næring, boliger og fritidseiendommer, og legger 
til grunn regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatteloven om reduksjon i maksimalsats for bolig 
og fritidsboliger fra 5 til 4 promille. 

Rådmannen foreslår å opprettholde dagens promillesats på 3,5 promille for næringseiendommer i 2021. 
Skattegrunnlaget fortsetter og redusere som følge av bortfall av skattelegging av produksjonsutstyr. 
Skattegrunnlaget reduseres med 3/7-del i 2021, og økes fram til 2024 med full reduksjon på anslagsvis 
0,5 millioner kroner.  

Rådmannen forslag innebærer at eiendomsskatt for næring øker med omlag 100 000 kroner i 
planperioden. 

Næring (beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024 

Skatteinntekt 3,5 promille 3 257 3 185 3 112 3 040 

Økning fra 3,5 til 4 promille   345 335 325 

SUM 3 257 3 530 3 447 3 365 

For eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, foreslår rådmannen å videreføre dagens sats på 3 
promille i 2021. Fra 2022 foreslås promillen økt til 4 promille. Dette anser rådmannen som nødvendig 
for å opprettholde dagens inntekter fra eiendomsskatt. 

Vedtas forslaget om en maksimalsats på 4 promille i 2021 vil inntekten fra eiendomsskatten fra bolig- og 
fritidseiendommer flate ut. Det presiseres at endelig fastsetting av promillesats skjer hvert år i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. Økningene i promillesats for 2021 må dermed 
betraktes som en foreløpig prognose. 

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 større skattebelastning fra 2022. Dette er etter rådmannens vurdering nødvendig for 
å oppnå et akseptabelt netto driftsresultat. 
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Skattegrunnlaget 
bolig/fritidseiendommer 

Promille Promille 

4 522 066 467 3 4 

År Inntekt Inntekt 

2021 13 656 199   

2022   18 208 266 

2023   18 208 266 

2024   18 208 266 

 

Andre direkte og indirekte inntekter 

Naturressursskatt og konsesjonsavgift er en del av kommunens frie inntekter. Naturressursskatt er en 
særskatt for kraftselskap og en del av skatteinntektene for kommunen. Inntekten anslås til omlag 900 
000 kroner, en økning i forhold til budsjett 2020 på 200 000 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 390 000 kroner. 

Andre generelle statstilskudd 

Andre generelle statstilskudd omfatter innvilget rentekompensasjon knyttet til investeringer i skoler, 
omsorgsboliger, sykehjem og kirkebygg. 
Det budsjetteres med rentekompensasjon på 1,6 mill. kroner for 2021 i henhold til prognoser fra 
Husbanken. Inntekten reduseres i planperioden og skyldes at investeringsgrunnlaget avskrives 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 eventuelt økes. Rådmannen 
er ikke kjent med at rammen økes. Strukturendringer innen oppvekst med nedleggelse av skoler kan 
medføre et krav om tilbakebetaling av rentekompensasjon til Mosvik skole. Beløpet er ikke kjent, og 
derfor ikke lagt inn i økonomiplanen. 

Utvikling i frie inntekter 

Kommunens målsettinger knyttet til netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond, er satt for å 
sikre et økonomisk handlingsrom slik at kommunen 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 kommunen 
handlingsrom til å øke inntektene.  

Budsjetterte frie inntekter i rådmannens budsjettforslag er basert på inntektsanslag i statsbudsjett. Det 
er lagt inn maksimal økning i eiendomsskatt for bolig- og fritidseienedommer til 4 promille fra og med 
2022. Rådmannen foreslår samme beskatning med 4 promille for næring fra 2022. 
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 Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000      Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Oppr. 
bud. i 

fjor 
2020 

Rev. 
bud. i 

fjor 
2020 

Rev. 
bud. 
2021 

Årsprognose 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Renteinntekter og utbytte -9 054 -8 032 -8 032 -8 032 -8 032 -8 032 -8 032 -8 032 -8 032 
Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 

14 611 18 550 18 550 21 550 18 550 14 050 14 050 15 550 16 550 

Avdrag på lån 34 521 36 330 36 330 39 724 36 330 35 000 46 000 54 000 54 000 

Netto 
finansinntekter/finansutgifter 

40 078 46 848 46 848 53 242 46 848 41 018 52 018 61 518 62 518 

Finansutgifter i 
tjenesteområdene 

268 -215 -215 -175 -215 -215 -215 -215 -215 

Totale finansutgifter 40 346 46 633 46 633 53 067 46 633 40 803 51 803 61 303 62 303 

 
Nivået av renter og avdrag er en konsekvens av investeringsnivået og låneopptak, avdragsnivå og 
forventet utvikling i rentenivå. I rådmannens budsjettforslag utgjør netto finansutgifter ekskl. utbytte fra 
NTE, 44,1 mill. kroner i 2021. Dette utgjør 7,3 % av driftsinntektene. Finansutgiftene øker i 
planperioden og utgjør ved utgangen av planperioden til 11 % av driftsinntektene. Nivået er betydelig og 
skal på sikt reduseres. Rådmannen viser til kommunestyret vedtok i forbindelse med strateginotat for 
2021 om at netto finansutgifter og gjeldsnivå over tid skal reduseres til et nivå med sammenlignbare 
kommuner. 

Lånegjeld og avdrag på lån 
Rådmannens budsjettforslag innebærer investeringer i egne anleggsmidler på vel 598 millioner kroner i 
planperioden. Dette er et betydelig investeringsnivå som i all hovedsak knyttet til vedtatt bygging 
av helsehus i Straumen og Oppvekstsenter Vest. Investeringene vil delvis finansieres med tilskudd fra 
Husbanken og momskompensasjon, og medfører et netto låneopptak på anslagsvis 367 millioner 
kroner.  

Vedtatte investeringer medfører at Inderøy kommune ved inngangen til budsjettåret 2021, ha en netto 
lånegjeld (uten startlån) på omlag 683 millioner kroner. Rådmannens budsjettforslag medfører en 
økning i lånegjeld til omlag 900 millioner kroner ved inngangen til 2024. Dette under forutsetning at 
framdriften i investeringene og avdrag blir som budsjettert. Dette vil også medføre økning i avdrag og 
renter. 

Kommunen skal beregne og betale minimumsavdrag iht kommunelovens krav. 
Minimumsavdrag beregnes ut fra årets avskrivninger på gjennomførte investeringer, verdi av 
anleggsmidler og størrelsen på lånegjeld. I 2020-2023 foretas vesentlige investeringer i oppvekst og 
helse, disse skal avskrives fra 2023. Investeringene finansieres ved låneopptak 2020 til 2022.  

Beregnet minimumsavdrag for 2021 er anslått til 35 mill kroner. Dette er en reduksjon i forhold til 
opprinnelig budsjett 2020 som er beregnet ut fra simulering av låneopptak, og årets investeringer.  

Anslåtte minimumsavdragene for 2024 og 2023 vil utgjøre omlag 54 mill. kroner. Dette er vel 19 mill 
kroner enn budsjetterte avdrag i 2020. Rådmannen vil understreke at det er større usikkerhet til disse 
anslagene da dette er påvirket av investeringsnivå, behov for låneopptak og avskrivningstid.  
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Renteutgifter 

Nivået på renteutgiftene er som nevnt en konsekvens av investeringsbehov og låneopptak, samt 
rentesikring og forventet utvikling i rentenivå. Rådmannen har lagt til grunn dagens sammensetning av 
gjeldsporteføljen mht fastrente og flytende rente. For lån med flytende renter er kommunalbankens 
prognoser for utvikling i renter i planperioden.   

Dette gir følgende anslag for brutto renteutgifter i planperioden. 

Budsjettår Rentesats 

Beløp  

mill kr 

2021 1,0 % 14, 1 mill. 

2022 1,05 % 14,1 mill. 

2023 1,4% 15 ,6 mill. 

2024 1,6 % 15,6 mill. 

Tabell: Renteanslag og brutto renteutgifter 2021-2024 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

 
Beløp i 1000      Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Oppr. 
bud. i 

fjor 2020 

Rev. bud. 
i fjor 
2020 

Rev. bud. 
2021 

Årsprognose 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Til ubundne 
avsetninger 

21 682 5 881 19 105 12 500 19 105 14 190 10 147 4 639 3 448 

Til bundne 
avsetninger 

4 864 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 

Bruk av ubundne 
avsetninger 

-6 585 -2 100 -3 449 0 -3 449 -3 000 -3 000 0 0 

Netto avsetninger 19 961 8 631 20 506 17 350 20 506 16 040 11 997 9 489 8 298 

Netto avsetninger 
i 
tjenesteområdene 

0 -6 429 -6 429 -6 429 0 -6 429 -6 309 -6 309 -6 309 

Totale 
avsetninger 

5 958 2 202 558 10 921 6 987 9 611 5 688 3 180 1 989 

 

 

Netto avsetninger 

Netto avsetninger omfatter avsetninger eller bruk av avsetninger fra tidligere år. 

Avsetning og bruk av disposisjonsfond 

Kommunestyret har i forbindelse med strateginotat 2021-2024 vedtatt mål for disposisjonsfondet 
størrelse. som skal være 10 % av brutto driftsinntekter. Rådmannen har lagt til grunn en netto avsetning 
i hele planperioden. 

I inneværende planperioden er bredbåndsatsingen finansiert av disposisjonsfondet med den 
begrunnelse at det er et midlertidig tiltak. Bredbåndsatsingen er foreslått videreført i 2021 og 2022, 
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med 3 mill. kroner pr år. Dette foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfondet som tidligere år. For 
øvrig foreslår rådmannen ikke bruk av disposisjonsfond. 

Det vises til egen omtale av disposisjonsfond og netto driftsresultat. 

Netto avsetning bundne avsetninger 
80% av det årlige utbytte fra NTE avsettes til bundet fond iht kommunestyrets vedtak om forvaltning av 
utbytte. 

 

Økonomisk utvikling i planperioden 
 
 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 

  
KOSTRA 

2016 
KOSTRA 

2017 
KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
Budsjett 

2020 
Økplan 

2021 
Økplan 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 

Inderøy 1,0 % -0,4 % 1,8 % 3,2 % 0,4 % 1,6 % 0,9 % 0,5 % 0,3 % 

 
Kommunens langsiktige mål for netto driftsresultat er 2 %. Rådmannen har i planperioden ikke funnet 
tiltak som ivaretar denne målsettingen. Netto driftsresultat utgjør for 2021 1,6 % og reduseres til 0,4 % 
ved utgangen av planperioden. 

Heller ikke i årene 2016 - 2018  netto driftsresultat vært i henhold til kommunens mål. Det er kun 2019 
som målsetting i hele perioden 2016 til 2024. 
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Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 

 

 

  
KOSTRA 

2016 
KOSTRA 

2017 
KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
Budsjett 

2020 
Økplan 

2021 
Økplan 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 

Inderøy 5,5 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,7 % 6,7 % 8,6 % 10,1 % 10,3 % 

 
Driftsinntekter skal finansiere drift og finansutgifter. Et sentralt nøkkeltall for å vurdere hvordan 
langsiktig gjeld belaster driften, er netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene (gjeldsgrad).  

Som figuren over viser vil gjeldsgraden øke i planperioden fra 104,8 % i 2020 til 115% i 2024. I 2021 skal 
det tas opp vesentlige lån både til bygging av helsehus i Straumen og oppvekstsenter Vest, og som gir en 
gjeldsgrad på omlag 147%. Gjeldsgraden vil gå ned om investeringsnivået legges iht rådmannens 
budsjettforslag. 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). 
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Disposisjonsfond 

 

 

  

Kommunens mål for disposisjonsfond er 10% av kommunens brutto driftsinntekter. 
Ved inngang til 2021 vil disposisjonsfond utgjøre på omlag 53 mill. kroner som tilsvarer 10,6 % av brutto 
driftsinntekter. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan legger til grunn en styrking av 
disposisjonsfondet gjennom planperioden som vil gi et disposisjonsfond på omlag 79 mill kroner dvs 13 
% av driftsinntektene ved utgangen av 2024. Utviklingen forutsetter disponeringer som ligger i 
rådmannens budsjettforslag.  

 

Vurdering av den økonomiske utviklingen 

Økonomiske mål og vurdering av netto driftsresultat 

I sak 24/2020 (strateginotat 2021 - 2024), behandlet i kommunestyret den 19. juni 2020, ble det blant 
annet fattet følgende vedtak: 

I det langsiktige perspektivet skal følgende målsettinger legges til grunn: 

 Mål for netto driftsresultat er 2 % av brutto driftsinntekter. 

 Mål for disposisjonsfondet er 10 % av brutto driftsinntekter. 

 Investeringer skal vurderes i forhold til framtidig effektiviseringsgevinst og slik at netto 
finansutgifter og gjeldsnivå over tid reduseres til et nivå med sammenlignbare kommuner  

Dette vil si at rådmannen, i forbindelse med framleggelse av sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 
perioden 2021 – 2024, skal foreslå tiltak som skaper balanse i hele økonomiplanperioden. Dette med 
henblikk på at man på lengre sikt kan arbeide mot ovennevnte langsiktige økonomiske mål. 

(...) 
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 Innsparing skal ikke gå på bekostning av spesialpedagogikk i skole og barnehage. 

 I tillegg ønskes det fra politisk nivå at følgende vurderes i forbindelse med utarbeiding og 
framlegging av budsjett og økonomiplan; En vurdering av status for romløsning ved Sakshaug 
skole, inkludert mulig utbygging. 

 Systematisk forebyggende psykososialt arbeid blant barn og unge i Inderøyskolen skal 
prioriteres. 

 At ubebygde tomter ikke belastes med eiendomsskatt, dette begrunnes med at det arbeides med 
ny arealdel, og for at det skal være attraktivt for grunneiere å stille arealer til disposisjon bør 
denne beskatningen unngås. 

 Vi ønsker ikke en økning av eiendomsskatten i kommunestyreperioden. 

 Til høsten budsjettrunde skal vi vurderer mulighetene for å kunne markedsføre kommunen vår i 
ulike kommunikasjonskanaler i 2021 med hensyn på å nå tidligere vedtatt mål om å passere 
7200 innbyggere. 

 Rådmannen og alle kommunalt valgte representanter til rep.skap, og eller styre i IKS som 
Inderøy kommune er medeier i, skal gi tilbakemeldinger til selskapenes styret/ administrasjon 
om at en ikke kan påregne en bedre økonomisk utvikling enn det enhetene i kommunen har. 

 Det forventes at beslutningsgrunnlaget for økt kapasitet på vannrenseanlegg er klar for 
investeringsbeslutning ved behandling av budsjett og økonomiplan. 

Ovenstående styringssignaler er forsøkt hensyntatt i den gjennomførte budsjettprosessen - og til slutt i 
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 - 2024. 

Der hvor rådmannen ikke har fulgt opp vedtaket og/eller har vurdert det slik at styringssignalet ikke 
kunne tas til etterfølge, er dette nærmere kommentert i dette budsjettdokumentet. 

2 % av brutto driftsinntekter utgjør omlag 12 mill. kroner. Et positivt 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 nivået på netto driftsresultat senkes betraktelig i løpet av økonomiplanperioden, og at man 
således ikke har klart å innfri forventningene om at netto driftsresultat på slutten planperioden, ligger 
på 2 % av kommunens brutto driftsinntekter. 

Hele økonomiplanperioden er utfordrende i et økonomisk perspektiv. Innskjerpingene i 
Eiendomsskatteloven begrenser kommunens mulighet til å øke inntektsnivået, og dermed handlefrihet. 
For likevel å kunne opprettholde balanse i økonomiplanperioden, legger rådmannen til grunn en økning 
til 4 promille fra og med 2022. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at promillesatsen vedtas for hvert 
år. Dermed vil det være mulig å ta nye vurderinger av promillesatsene ved rullering av budsjett- og 
økonomiplan i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022. 
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Covid-19 

Inngangen av neste økonomiplanperiode bærer preg av stor usikkerhet, siden man pr. i dag ikke vet 
hvordan konsekvenser av Covid-19-pandemien slår ut i kommunens økonomiske 
rammeforutsetninger.  Det er signalisert fra regjeringen at kommunene vil få kompensert for 
merutgifter knyttet til TISK (testing, isolering og karantene ved covid-19). Dette har rådmannen lagt til 
grunn i sitt budsjettforslag. Likevel er det mye uforutsigbarhet knyttet til smittesituasjonen. Vi vet ikke 
hvilke konsekvenser et eventuelt smitteutbrudd vil ha, siden omfanget av tiltak må tilpasses til den 
faktiske situasjonen som oppstår. I det videre vil det dermed være meget viktig å følge tett med på 
utviklingen, og vi må belage oss på plutselige endringer i vår tjenesteleveranse som følge av et eventuelt 
utbrudd. I det økonomiske perspektivet er det også viktig at man foretar en fortløpende kartlegging av 
ekstrautgiftene og/eller tapte inntekter som følge av covid-19. 

  

Det økonomiske utfordringsbildet utover planperioden 

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

Bortfall av inndelingstilskuddet i 2032 

Inndelingstilskuddet er midlertidige inntekter som mottas fram til og med 2026 for deretter å trappes 
ned over 5 år fra 2027. Fra 2032 mottar altså kommunen ikke disse inntektene. Tilskudd i 
økonomiperioden er på omlag 20 mill. kroner (indeksjusteres årlig). 

Nedtrappingen vil medføre at kommunens inndelingstilskudd reduseres slik: 

 2027      4 mill. kroner 

 2028      8 mill. kroner 

 2029      12 mill. kroner 

 2030      16 mill. kroner 

 2031      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. 

Betydelig økning av kommunens investeringsnivå, og dermed gjeldsgrad 

Tidligere nevnte strukturvedtak innen helse/omsorg og oppvekst, vil medføre betydelige investeringer. 
Det nye helsebygget i Mosvik står ferdig høsten 2020, samtidig som man forventer å starte opp med 
bygging av det nye helsehuset på Straumen. I tillegg har prosjektet Oppvekstsenter vest gått over i en 
detaljprosjekteringsfase. Det har med andre ord vært høy aktivitet knyttet til oppfølging av 
strukturvedtakene innenfor både helse/omsorg og oppvekst. Dette har medført at rådmannen ennå ikke 
har hatt kapasitet til å følge opp vedtaket om å utrede en kapasitetsøkning for Sakshaug skole. Det er 
dermed heller ikke tatt hensyn til evt. kostnader knyttet til dette i det forelagte budsjett og 
økonomiplan. 

Uansett er det, som tidligere omtalt, en absolutt forutsetning at disse investeringene legger til rette for 
en mer effektiv drift innenfor nevnte sektorer. Dette for å kunne fange opp både økte kapitalkostnader, 
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men også endringene i kostnadsbilde knyttet til demografi. I det videre vil man dermed måtte ha enda 
mer fokus på å ta ut gevinstene ved å redusere tjenestenes driftsnivå (innen oppvekst). Dette kan bli 
utfordrende siden dette skal foregå uten at det foretas oppsigelser. 
  

Oppsummering av det økonomiske utfordringsbildet med bakgrunn av kommunens driftsnivå 

En økonomiplanperiode er på fire 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 vel 20 mill. kroner av de frie inntekter i 2021. 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 øker investeringstakten betydelig. Dette medfører en betydelig økning i 
rente- og avdragsutgifter, noe som vil utfordre driften og evne til prioritering. 

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

 Inntektspotensialet knyttet til eiendomsskatt blir redusert. 

Oppsummert vil man kunne imøtekomme utfordringene på følgende måte: 

 Gradvis økning av promillesatsen for boliger og fritidseiendommer i løpet av 
økonomiplanperioden, opp mot maksimalsatsen. 

 Promillesatsen for kategorien næringseiendommer, bør også være gjenstand for vurdering.  

 Oppfølging av anbefalingene som ligger i helse- og omsorgsutredningen. 

 Oppfølging av vedtak som er fattet i forbindelse med oppvekstutredningen, derav også 
reduksjon av sektorens driftsnivå. 

 Økt innsats for å legge til rette for å være en helsefremmende organisasjon. 

 Økt innsats og fokus på gevinstrealisering som digitalisering kan gi oss. 

 Økt innsats og fokus på gevinstrealisering og kontraktsoppfølging gjennom 
innkjøpssamarbeidet. 

 Økt innsats knyttet til utvidelse av regionalt samarbeid. 

 Styrking av kommunens disposisjonsfond. 
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Kommunens tjenesteområder 

Politikk 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 2 232 2 027 2 227 2 027 2 227 2 227 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 055 509 480 480 480 480 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

1 256 1 139 1 165 1 165 1 165 1 165 

Overføringsutgifter 124 98 98 98 98 98 

Sum Driftsutgifter 4 667 3 774 3 971 3 771 3 971 3 971 

Driftsinntekter       
Refusjoner -165 -141 -141 -141 -141 -141 

Sum Driftsinntekter -204 -141 -141 -141 -141 -141 

Sum 4 463 3 633 3 830 3 630 3 830 3 830 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Politisk virksomhet omfatter ordfører, kommunestyret og underliggende organer, diverse råd og 
nemnder, samt valg. For kontroll og tilsyn er det  kontrollutvalget som fremmer budsjettforslag til 
kommunestyret. 

 

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

 Kommunestyret: 25 medlemmer 

 Formannskap: 7 medlemmer 

 Hovedutvalg: 7 medlemmer 

 Det forutsettes at flere faste representanter enn lovens minstekrav på 1 inngår i 
kommunens kontrollutvalg. 
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Kostra-analyse 

 
 Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Inderøy 

2019 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 
Politisk styring , i kr. pr. innb (B) 

223 276 377 512 576 554 483 

 
Inderøy kommune brukte i 2019 512 kroner pr innbygger til politisk styring. Dette er lavere enn 
sammenlignbare kommuner (kostra-gruppe 11) med 576 kroner pr innbygger og kommunene i 
Trøndelag som brukte 554 kroner pr innbygger.  
  

Sammendrag budsjett 

 
Politisk virksomhet 
Budsjettrammen for politikk er på nivå med 2020. 

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 2020, 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 

Kontrollutvalget i Inderøy har i sak 13/20 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2021 foreslått totale 
rammen for kontroll og tilsyn for 2021 på 1,238 mill kroner. De største postene omfatter kjøp av 
sekretariats- og revisjonstjenester; ellers inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift.  
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Administrasjon 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 18 063 11 481 10 452 10 452 10 452 10 452 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

7 355 4 307 4 136 3 966 3 966 3 966 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

9 916 9 910 9 999 9 999 9 999 9 999 

Overføringsutgifter 1 694 654 654 654 654 654 

Sum Driftsutgifter 37 291 26 351 25 242 25 072 25 072 25 072 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -2 942 -399 -399 -399 -399 -399 
Refusjoner -4 312 -579 -579 -579 -579 -579 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -382 -100 -100 -100 -100 -100 

Sum Driftsinntekter -7 536 -1 078 -1 078 -1 078 -1 078 -1 078 

Sum 29 755 25 273 24 164 23 994 23 994 23 994 

 
Kostra-analyse 
 
 Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Inderøy 

2019 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Administrasjon 
nettodriftsutgifterandel av totale 
utgifter (prosent) 

5,1 % 6,5 % 7,1 % 6,6 % 6,1 % 6,6 % 6,3 % 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 
Administrasjon, i kr. pr. innb (B) 

3 171 4 201 4 641 4 751 4 734 4 398 4 420 

 
  

Inderøy kommune brukte 4 751 kroner pr innbygger til administrasjon (funksjon 120). Dette utgjør 6,6 
% av kommunens samlede driftsutgifter. Inderøy kommune andel til administrasjon ligger i perioden i 
2019 noe over nivået i sammenlignet kommuner. 
I 2019 bruker Inderøy kommune noe mer av netto driftsutgifter til administrasjon enn sammenliknbare 
kommuner.  Administrasjon målt pr innbygger kommunen er på samme nivå som sammenlignbare. 
Økningen fra 2015 til 2018 forklares blant annet med innleie av ekstern bistand i forbindelse med 
utredninger av strukturendringer.  

Utfordringer og strategi 

 
Digitalisering av tjenester 

Det arbeides med innføring av flere nye digitale tjenester innenfor fellesområdene. Flere nye 
programmer er innført i løpet av 2020 og her nevnes nytt arkiv (elements med funksjoner som digital 
signering), rekrutteringsverktøy, digitale reiseregninger. Under planlegger er digitale lønnsmeldinger og 
nytt system for politisk sekretariat, chat-bot for tjenester knyttet til innbygger og internt i 
organisasjonen (eks. personaltjenesten og lønn) Alle endringene vil bidra til bedre kvalitet og danne 
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grunnlag for gevinstrealisering. Innenfor fellestjenestene er det et mål å kunne ta ut 50 % stillingsressurs 
fra 01.12.22. Dette som et resultat av digitalisering av fellestjenestene.  

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 
Administrasjon      
Agresso - Ny 
kommunemal 

440 400 0 0 840 

Digitaliseringsprosjekter 
(Diginn) 

1 400 0 0 0 1 400 

Utskifting IKT-verktøy 
(2012) 

2 200 2 200 2 200 2 200 8 800 

Økonomisystem-nye 
moduler 

250 250 250 250 1 000 

Sum Administrasjon 4 290 2 850 2 450 2 450 12 040 

      

 
Agresso - Ny kommunemal 
Inderøy kommune bør gå over til ny kommunemal i agresso regnskapssystem fra 1.1.2022. Inn-
Trøndelag regnskap og lønn anbefaler samme oppsett i regnskapssystem alle kommunene i Inn-
Trøndelagssamarbeidet. Steinkjer kommune implementerte ny kommunemal fra 1.01.2020 i forbindelse 
med kommunesammenslåingen. Ny kommunemal vil forenkle arbeidet for Inn-Trøndelag regnskap og 
lønn, IKT Inn-Trøndelag, samt kommunens egne enheter innen økonomi og personal. Manuelt arbeid 
reduseres som skal medføre mindre risiko for feil og at regnskapet til enhver tid er ajour. Det forventes 
bedre kvalitet på regnskaps og lønnsdata.    

Implementeringen er omfattende og omfatter både kjøp av tjenester fra leverandør av Agresso, arbeid 
ved ITRL. Samlet anslått til omlag 840 000 kroner. 

Digitaliseringsprosjekter (Diginn) 

Tidligere er det bevilget 10 mill. kroner der Inderøy kommunes andel utgjør 2,1 mill kroner. Rådmannen 
foreslår å videreføre bevilgninger til felles digitaliseringa (Diginn) i Inn-Trøndelagskommunene. Inderøy 
kommunes andel av bevilgning i 2021 er anslått til 1,4 mill kroner. 

Diginn- prosjekter omtales under de enkelte virksomhetsområder. 

Utskifting IKT-verktøy (2012) 

Den tekniske infrastrukturen er grunnmuren for IKT-utstyr og programvarer som benyttes i kommunens 
drift. Den må være solid, moderne og framtidsrettet for å sikre stabilt IKT-drift. Dette skal være 
grunnlaget for framtidige IKT-satsinger herunder den vedtatte satsingen på digitalisering, som skal gjøre 
kommunale tjenester mer tilgjengelige og effektive.  

Pc'er er et viktig arbeidsverktøy for kommunens ansatte. For å sike stabil og effektiv drift legger 
rådmannen til grunn et regime der pc'er skiftes iht pc'ens forventede levetid. Videre på det etableres en 
byttepool som sikrer rask respons slik at ansatte ikke blir uten pc i en eventuell feilrettingsperiode.  

Økonomisystem-nye moduler 

Investeringen omfatter videreutvikling av økonomisystemet Agresso. Utviklingen skjer i samarbeid med 
Inn-Trøndelagskommunene og administreres av Inn-Trøndelag regnskap og lønn. Flere prosjekter 
finansieres via Diginn-fondet. 
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Øvrige prosjekter omfatter videreføring av utviklingsarbeid som er startet i 2020. Dette gjelder 
bla.elektronisk lønnsmelding og reiseregninger. Videre oppstart av prosjekter som skal bidra til 
effektivisering og bedre kvalitet på regnskapsdata: 

 Digital lønnsmeldinger som gir effektiviseringsgevinster og mindre risiko for feil. 

 Min side i Agresso der alle ansatte skal få tilgang, slik at de selv kan oppdatere informasjon 

 Digitalisering pga statlige krav: sykemelding og refusjon, nye forskriftsrapporter ved 
regnskapsavleggelse. SAF-T (standardformat for utveksling av regnskapsdata) 

 Digitalisering av dagens manuelle hovedboksbilag, prekontering av inngående faktura. 

Det er flere utviklingsprosjekter av regnskapssystemet som er finansiert via Diginn-fondet. Dette gjelder: 

 Time- og fraværsregistrering. Et forprosjekt som innebærer integrering av ulike fagsystem mot 
Agresso og som medfører bla. digital overføring av lønns- og fraværsdata. 

 Ehandel. Startet i 2020. Elektronisk håndtering fra bestilling til regnskapsføring-Omfatter 
integrasjon mellom innkjøpssystem og agresso. 

 Min side. Innbyggere kan finne informasjon fra reskontro, utgående faktura mm 

 Orden i eget hus: Dokumentasjon av regnskapssystem, integrasjoner mm. 
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Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT 
 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 8 017 7 317 5 669 5 499 5 499 5 499 
Personal og kompetanse 4 633 4 463 4 463 4 463 4 463 4 463 
Servicetorg 5 571 5 823 5 973 5 973 5 973 5 973 
IT-Tjeneste 5 771 7 204 7 593 7 593 7 593 7 593 
Div fellesutgifter 545 513 513 513 513 513 
Salg og skjenkebevilling -83 -47 -47 -47 -47 -47 

Sum 26 204 25 273 24 164 23 994 23 994 23 994 
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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

Stimulere til økt regional 
tjenestesamarbeid 

Innherred Innkjøp 
bidrar til 

gevinstrealisering 

Økt lojalitet til avtaler Økt lojalitet til 
avtaler 

  Kartlegge behov og 
mulighet for økt 

tjenestesamarbeid på 
Innherred. 

Videre oppfølging Videre oppfølging 

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

Faste klimamål og 
klimatiltak 

Analyse av 
klimaregnskap  

Kartlegge og analyse Måling og 
evaluering 

 God økonomistyring i 
driftsenhetene og gode 
rapporteringsrutiner fra 
sektorer 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 
oppvekst, blir selvstendige, 
kunnskapsrike og utvikler 
demokratisk deltagelse. 

Oppvekstsektor er 
organisert og strukturert i 
henhold til vedtak, fattet i 
oppvekstutredningen 

Oppfølging av 
oppvekstutredningen 

skal skje i tråd med 
vedtak som er fattet i 

saken 

Planlegging/iverksetting I drift 

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 

Prosess oppleves som 
god 

Prosess oppleves 
som god 

  Videre arbeid med et 
helsefremmende fokus 

6 % sykefravær 5 % sykefravær 

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

Gjennomføring av  ny 
medarbeiderkartlegging 

Ny undersøkelse Oppfølging 

Styrke samarbeidet med 
nabokommuner gjennom 
Inn-Trøndelag og Innherred 

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 

Gevinstrealisering Gevinstrealisering 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   25 273 25 273 25 273 25 273 

Tiltak forrige år      
Ekstern bistand strukturendringer Administrasjon -200 -200 -200 -200 
Husleie Øvergata 4 2018-2021 Administrasjon 0 -170 -170 -170 
Inn-Trøndelag IKT Administrasjon 389 389 389 389 
Statlig skatteoppkreverfunksjon 1.7 Administrasjon -300 -300 -300 -300 
Økte avgifter, lisenser og kontingent  Administrasjon 150 150 150 150 
Sum Tiltak forrige år  39 -131 -131 -131 

Endring i år      
Adm stilling barnehage oppvekstfelles Administrasjon -226 -226 -226 -226 
Merkantil team oppvekst Administrasjon -802 -802 -802 -802 
Sum Endring i år  -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 

Tidligere vedtatte endringer  -989 -1 159 -1 159 -1 159 

Konsekvensjustert ramme  24 284 24 114 24 114 24 114 

Innsparingstiltak      
Eiendom - Gevinster ved rammeavtaler Administrasjon -17 -17 -17 -17 
Veg - Innsparing kurs og reiser Administrasjon -103 -103 -103 -103 
Sum Innsparingstiltak  -120 -120 -120 -120 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -120 -120 -120 -120 

Ramme 2021-2024  24 164 23 994 23 994 23 994 

 

 
Tiltak forrige år 
 

Ekstern bistand strukturendringer 
Det er ikke avsatt midler til ekstern bistand fra og med 2021 

Husleie Øvergata 4 2018-2021 

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

Inn-Trøndelag IKT 

Det ble avsatt for lite ressurser til IKT Inn-Trøndelag i budsjett 2020. Det må rettes opp i budsjett 2021. 
Samlet sett utgjør det ca. 360.000,-. Budsjett 2021 for IKT Inn-Trøndelag gir en nedgang av utgifter for 
Inderøy kommune med ca. 80.000,-.  

Statlig skatteoppkreverfunksjon 1.7 

Skatteoppkreverkontorene overføres til staten fra og med 2021.  

Økte avgifter, lisenser og kontingent  

Kontingent KS og IKA Trøndelag 

Samlet sett må vi styrke budsjett 2021 med kr. 150.000,- som er knyttet til KS kontingenter og 
oppbevaring av arkiv hos vårt interkommunale arkiv - IKA Trøndelag. Det er samlet avsatt for lave 
ressurser til tjenestene i budsjett 2020. Vi har fra kommunesammenslåingen i 2012 jobbet med å sikre 
våre historiske papir arkiv. Det har over tid ført til oppbevaring av flere hyllemeter enn opprinnelig 
planlagt.  
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Endring i år 

Adm stilling barnehage oppvekstfelles 

40% stilling innen økonomi fra 1.9.2020 

Merkantil team oppvekst 

Merkantile funksjoner for oppvekst har tidligere vært administrert og budsjettert av sentralt - og lagt til 
servicetorg. Høsten 2020 ble merkantile funksjoner lagt til oppvekstsektoren, og budsjettrammer 
justert. Tiltaket omfatter helårsvirkning av justering av rammen for oppvekst og sentraladministrasjon , 
knyttet til lønnsutgifter for merkantil team for oppvekst. 

Innsparingstiltak 

Eiendom - Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Veg - Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Oppvekst 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 136 022 132 876 137 824 136 182 133 602 130 802 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

9 055 9 612 9 517 9 531 9 531 9 531 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

25 525 23 091 18 851 18 751 18 651 18 651 

Overføringsutgifter 2 022 -959 924 924 924 924 

Sum Driftsutgifter 173 197 164 621 167 116 165 388 162 708 159 908 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -10 909 -11 661 -11 661 -11 661 -11 661 -11 661 
Refusjoner -19 223 -11 609 -12 928 -12 912 -12 912 -10 112 
Overføringsinntekter -306 -10 -10 -10 -10 -10 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -9 -579 -579 -579 -579 -579 

Sum Driftsinntekter -30 447 -23 859 -25 178 -25 162 -25 162 -22 362 

Sum 142 750 140 762 141 938 140 226 137 546 137 546 
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Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Organisatorisk omfatter oppvekstområdet funksjonene barnehage, grunnskole (1-10), styrket tilbud 
barnehage/førskole, voksenopplæring, skolefritidsordning (SFO) og skoleskyss. Opplæringsloven og 
Fagfornyelsen gir de nasjonale føringene på dette tjenesteområdet, i tillegg til Barnehageloven og 
Rammeplan for barnehagen. 

Barnehager i Inderøy: Seks kommunale og fire private. Antall barn i barnehagen per 01.10.20 er 332; 
henholdsvis 243 i kommunale barnehager og 89 i private barnehager. 

Skoler i Inderøy: Seks barneskoler og en ungdomsskole + en privat skole, Innherred Kristne Skole. Antall 
elever i kommunal grunnskole per 01.08.20, er 848 hvorav 255 elever i ungdomsskolen. Innherred 
Kristne Skole har per september 2020,15 elever på 1.-10.trinn, en økning på to sammenlignet med 2019. 

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

Budsjettrammen for oppvekst vil i 2021 være på 141,9 mill. kroner. Det er en liten økning sammenlignet 
med 2020 på ca. 0,8 %. Av totalpotten til oppvekst, utgjør fellesområdet for oppvekst, ansvar 200, 
28,0 mill. kroner, ca. 19,8 %.  

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 

 Lærlinger 

 Desentralisert kompetanseheving; DeKom og Rekom 

 Ressurser til intern kompetanseheving av ansatte i skole og barnehage 

 Ressurser til IKT-verktøy og digitale læremidler 

 Merkantilt team for grunnskolen 

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. Det betyr at man har et særlig fokus på  tidlig innsats og tilpasset opplæring. Det fordrer at 
innsatsen skal være størst i barnehagen og på småtrinnet i skolen. Utviklingen siste år viser nettopp det; 
det er en nedgang i behov for spes.ped. på ungdomstrinn i Inderøy kommune. 

Det er utfordringer knyttet til å stipulere nøyaktige kostnader til en del av de ansvarsområdene som 
ligger under fellesområdet (200), og særlig til tiltak for barn plassert i fosterheim og spesialpedagogisk 
hjelp. Avvik fra prognoser rapporteres ved tertialrapporteringen.  

I perioden 2018-2021 skal oppvekst ha to hovedfokusområder; livsmestring og digital 
læring/digitalisering i skole og barnehage. jf. Kvalitetsplan for oppvekst (2018). Det vil i 2021, som i 
2020 og i økonomiplanperioden, være behov for kompetanseheving på disse to hovedfokusområdene. 
Det er laget en plan for investeringer i IKT-verktøy og digitale læremidler i perioden. Dette vil, i 
økonomiplanperioden,  kreve en økning i driftsrammen blant annet til kommunale lisenser. 
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 BARNEHAGE 
 

Inderøy kommune har seks kommunale og fire ikke-kommunale barnehager med omlag 332 barn per 
september 2020 - omtrent samme barnetall som i 2019 (327) på samme tidspunkt. Blant de ikke-
kommunale barnehagene er det to rene familiebarnehager. 

De fleste barnehagene, både de kommunale og de ikke-kommunale, har fylt plassene. Det er noen få 
ledige plasser i Sakshaug bhg og Sandvollan bhg. Alle barn i Inderøy kommune med rett til plass i 
barnehage og med søknad innenfor fristen, har fått plass. De som står på venteliste vil få et tilbud i løpet 
av barnehageåret. 

Fra 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.  Inderøy 
kommune har økt ressursene til barnehagesektoren og oppfyller bemanningskravene i de kommunale 
barnehagene. 

 

  

Figur: Utvikling av barnetallet i barnehagene; kommunale og private fram til 01.10.20. 

 
Ny sats for helplass i barnehagen fra 01.01.21, er kr. 3230. Det tilsvarer en prisøkning på helplass på ca. 
3 %. Barnehagenes budsjettrammer er justert i henhold til forventede merinntekter knyttet til økt 
betalingssats og på bakgrunn av ny bemanningsnorm.  

  

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 § 5-1 Rett til spesialundervisning. 
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 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-
psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommuner eller med 
fylkeskommunen (Opplæringslova, § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste). 

En ny interkommunal tjeneste ble etablert 01.01.18 med Steinkjer som vertskommune. Nytt navn på 
tjenesten er fra 01.01.20 Inn-Trøndelag PPT. Fra 01.01.21 vil Snåsa kommune inngå i Inn-Trøndelag PPT. 

Det forventes at man på kostnadssiden holder seg på omtrent samme nivå som i 2020, etter justering 
for pris- og lønnsvekst. 

  

SKOLE 

Antall elever som er registret ved kommunale grunnskoler i Inderøy per september 2020, er 847. 
Antallet er stabilt sammenlignet med elevtall på samme tidspunkt i 2019. Inderøy kommune jobber 
aktivt med å skape bolyst og legge til rette for gode oppvekstsvilkår. Det er et mål at dette skal bidra til å 
øke antall innbyggere i kommunen og med det også få flere elever i grunnskolen. 

Elevtallsutvikling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Sakshaug skole 181 201 192 194 205 212 196 201 193 196 189 184 

Sandvollan skole 100 111 108 99 105 101 100 100 89 84 84 72 

Røra skole 115 104 113 101 108 107 102 103 110 103 99 94 

Utøy skole 71 75 80 80 75 80 74 67 66 63 68 69 

Lyngstad skole 47 46 45 42 42 42 49 52 52 50 47 45 

Mosvik skole 62 58 51 53 52 44 42 38 38 42 42 38 

Sum barneskoler 576 595 589 569 587 586 563 561 548 538 529 502 

Inderøy ungdomsskole 302 296 274 270 262 261 261 263 263 250 237 240 

Totalt 878 891 863 839 849 847 824 824 811 788 766 742 

 
Figur: Elevtallsutvikling til og med 2026 

Tallene fram i tid er det knyttet noe usikkerhet til, særlig på Sakshaug skole. 
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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 for barnetrinnet høsten 2019 (2019-2020), er gode og ligger på 
nasjonalt nivå. Rådmannen vurderer utviklingen over år i alle tre fagene lesing, regning og engelsk, som 
meget positive sett fra skoleåret 2015-2016 og framover (Jf. Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019-
2020). 
Resultat på 8.trinn viser lave skår i alle tre fagene engelsk, lesing og regning i 2019-2020 sammenlignet 
med nasjonalt nivå, men med en liten positiv utvikling sammenlignet med 2018-2019. Det er behov for 
tett oppfølging av klassene gjennom hele ungdomsskolen.   
Resultatene på 9.trinn i lesing og regning viser en tilbakegang i 2019-2020 sammenlignet med tidligere 
år, og ligger klart under snitt for Trøndelag og 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. 

Paragraf 9 A i Opplæringsloven trådte i kraft 01.08.17. Denne paragrafen lovfester 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. 

Resultat fra Elevundersøkelsen 2019-2020, viser at elevene trives godt i Inderøyskolen. På barneskolene 
er det en betydelig nedgang i antall elever som melder om mobbing i skolen (3,8 % jf. Kvalitetsmelding 
for grunnskolen). Tall for Trøndelag og nasjonalt er 7,0 %. Andel elever på Inderøy ungdomsskole som 
melder om mobbing i skolen, er 7,8 %. Dette er en nedgang fra siste to år, men litt over antall meldte 
mobbesaker i snitt for Trøndelag og nasjonalt; hhv 7,5 % og 6,6 %. 

Andre indikatorer: På barneskolene ligger Inderøy stort sett på linje med resultatene for Trøndelag og 
nasjonalt med unntak av for indikatorene Mestring, Motivasjon, Støtte hjemmefra og Vurdering for 
læring, der skår er noe lavere. Inderøy ungdomsskole har lavere skår enn nasjonalt, og delvis for 
Trøndelag, for indikatorene Elevdemokrati og medvirkning, Mestring, Motivasjon, Støtte fra lærerne. 
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I prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBSM), som startet opp i 2019 og skal gå ut 2021, 
har man utarbeidet en overordnet kommunal plan for inkludering gjeldende for både skole og 
barnehage. Man er p.t. i gang med å utvikle lokale planer for hver av enhetene som deltar i prosjektet. 
Kompetansen disse enhetene får gjennom deltakelse i prosjektet, skal deles med alle barnehagene og 
skolene i kommunen. 

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 sunket siste år, og antallet i 2020 er betydelig lavere enn 
i 2019; 130 kontra 148. Nedgangen er størst på Sakshaug, Lyngstad og Sandvollan. Røra har en liten 
økning.  

 

Figur: Antall barn i skolefritidsordningen; 2013-2020 

Foreldrebetalingen øktes med ca. 2,7 % fra 1. august 2021. Tilbudet inntil 12 timer per uke, øker fra kr. 
1665 til kr. 1710 per måned, og tilbudet 13 timer eller mer per uke, fra kr. 2465 til kr. 2530 per måned. 
Inderøy kommune har rabattordninger for søsken, noe som ikke er tilfelle for alle nabokommunene. 
Kostpenger øker fra 215 per måned i 2020 til 2020 fra 01.08.21. 

En ny Rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) er foreslått innført fra 01.08.21. Høring på den nye 
rammeplanen kommer i desember 2020. 

SKOLESKYSS 

Det ble innført en ny beregningsmodell for skoleskyss fra 01.01.18 (etter etableringen av Trøndelag 
fylkeskommune). Det er ikke kommet tilbakemelding fra AtB om vesentlig endringer på kostnadsbildet 
for Inderøy kommune i 2021, men erfaringene så langt i 2019-2020, er en liten kostnadsøkning på grunn 
av et strengere regime med utgangspunkt i kjøreavstand. Budsjettrammen til skoleskyss i 2021, 
videreføres omtrent som budsjettert i 2020, etter indeksregulering. 

Transport av elever til svømmeopplæring (svømmekjøring) leveres av Trønderbilene. Det er budsjettert 
med omtrent samme kostnad til dette som for 2020. 
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VOKSENOPPLÆRING 

Rammene for spesialundervisning til voksne, etter kapittel 4A i Opplæringsloven, videreføres på samme 
nivå som i 2020. Opplæringen er administrativt lagt til Inderøy ungdomsskole. 

  

MERKANTILT TEAM FOR OPPVEKST 

Rådmannen har i 2020 omorganisert merkantile tjenester for oppvekst ,og tjenesten er per september 
2020, underlagt 200-området. Ansatte jobber i team; tre medarbeidere innenfor skole ( i alt 200 %) og 
en knyttet til barnehage (40 %). 

Kostra-analyse 

 
 Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Inderøy 

2019 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Barnehage brutto driftsutgifter 
andel av totale utgifter (prosent) 

11,3 % 10,6 % 11,7 % 11,7 % 10,0 % 12,0 % 11,3 % 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223) i prosent av 
samlede netto driftsutgif (B) 

25,0 % 23,1 % 22,9 % 24,6 % 23,1 % 23,3 % 23,0 % 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per innbygger 
(B) 

14 640 14 136 14 229 15 564 15 734 13 983 14 339 

Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per innbygger 

2 397,9 1 862,2 2 011,8 2 376,9 2 375,1 2 477,3 2 397,7 

Netto driftsutgifter til skoleskyss 
(223), per innbygger 

464,0 441,1 469,0 494,6 411,3 321,8 282,6 

Produktivitet        
Elever per kommunal grunnskole 126 122 119 120 170 230 228 

Kvalitet        
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn 

12,5 11,4 12,2 12,2 11,9 13,0 12,9 

 
Barnehage brutto driftsutgifter andel av tot. utgifter (prosent) 

Kommentar: Utgiftene til barnehageområdet har økt betydelig fra 2017 til 2019 Det skyldes i all 
hovedsak økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Utgiftsnivået er på linje med Trøndelag og noe 
over Landet uten Oslo. 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter (B) 

Kommentar: Driftsutgiftene for grunnskolesektor har gått betydelig opp siste år og ligger nå 
over alle sammenlignbare grupper (Trøndelag, Kostragruppe 11, landet uten Oslo). 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) per innbygger (B)  

Kommentar: Driftsutgifter grunnskolesektor ligger betydelig høyere enn for Trøndelag og landet uten 
Oslo 2019. 
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Netto driftsutgifter til skolelokaler (222) per innbygger 

Kommentar: Driftsutgifter til skolelokaler har økt noe i 2019 og ligger på samme nivå som alle 
sammenlignbare grupper.  

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223) per innbygger 

Kommentar: Driftsutgiftene til skoleskyss har hatt en liten økning i 2019, og ligger betydelig over 
sammenlignbare grupper. Det skyldes at Inderøy har en fhv stor andel elever som er avhengig av 
skoleskyss. 

Elever per kommunale grunnskole 

Kommentar: Antall elever per kommunale skole i Inderøy, har holdt seg stabilt siste tre år og er lavt 
(120) sammenlignet med  øvrige grupper. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn 

Kommentar: Gruppestørrelsen i Inderøyskolen er lav, og lavere enn i Trøndelag og landet uten Oslo. 
Gruppestørrelsen ligger innenfor norm. 

Utfordringer og strategi 

Stategier 

IKT/digitalisering 

 
IKT-satsing i oppvekstsektoren 

I Kvalitetsplan for oppvekst, vedtatt i september 2018, er digitalisering et av to fokusområder. 

I budsjett 2018 ble det satt av ressurser til innkjøp elevpc-er over en 4-årsperiode; til sammen 2,4 mill. 
kroner. Dette har ført til et løft, og resultatet er at alle elever i Inderøy fra og med 7.klasse har fått egne 
pc-er. Det muliggjør mer varierte undervisningsmetoder og opplegg for disse trinnene. 

For at man skal kunne utnytte dette på en god måte, krever det også at man har digitale læremidler; det 
vil si digitale lærebøker, plattformer, app`er. Per dato er dette ikke prioritert godt nok. 

Arbeidet med å få på plass en strategisk plan for IKT-satsingen på oppvekst og en oversikt over de 
hjelpemidlene man trenger i skole og barnehage, er langt på vei ferdigstilt. Rådmannen ser at det 
forstsatt er behov for en satsing, og det er flere årsaker til dette. 

1. Fagfornyelsen; Nye læreplaner kommer fra 01.08.20. Digitale ferdigheter er, og skal være, en av de 
grunnleggende ferdighetene på linje med lesing, skriving og regning. Da må man ha verktøy for å ivareta 
dette. 

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et 
samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, 
regning og muntlige uttrykksformer. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og 
arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft. (kilde: Udir.no) 
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2. Dysleksivennlig kommune. Skolene i Inderøy skal bli dysleksivennlige skoler i løpet av 
budsjettperioden. Røra skole har vært pilot, og de andre skolene kommer etter. I dialogen med og 
veiledningen kommunen har fått fra Dysleksi Norge, kommer det fram at så mange som 20 % av elevene 
har lese- og skrivevansker; mellom 5-10 % har dysleksi (kilde: Dysleksi Norge). For disse elevene er det 
helt nødvendig å tilrettelegge for en heldigital opplæring med pc og/eller ipad. Følgevansker dersom 
man ikke gir tilpasset opplæring til disse elevene, er problemer med tall, problemer med å lære 
klokka/tidsbegrepet, grovmotoriske og finmotoriske vansker, problemer med retningssansen og 
ordenssansen, konsentrasjons-problemer, lav selvtillit, misforstår lett m.m. 

Et viktig poeng i tillegg er at undervisning som bedrer situasjonen for elever med lesevansker, også 
treffer «normaleleven» godt. 

3. DigInn gjennom Inntrøndelagssamarbeidet. Det vises til satsingen beskrevet i sluttrapport for Inderøy 
fra april 2018. I rapporten er det beskrevet utforinger og behov for satsinger framover. 

4. Etterslep. Inderøy har fortsatt et betydelig etterslep/mindre-investeringer i IKT-utstyr/digitale 
hjelpemidler i skole og barnehage ut fra det behovet man ser i dag.  

 Kostnader 

Ved investeringer i verktøy og digitale hjelpemidler, får man ofte økte driftskostnader. Det er i den 
sammenhengen viktig å skille mellom investering og drift. Det er behov for investeringer i elevpc-er, 
ipad (småtrinn og bhg), digitale skjermer/smartskjermer (skole og bhg) og hodetelefoner. 

Rådmannen fikk i budsjettet for 2020 gjennomslag for en satsing på IKT-verktøy og kommunale lisenser. 

Investeringer: 

I økonomiplanperioden 2020-2023 ble følgende tall lagt inn: 1, 2 mill. kroner i 2020 og 1,0 mill. 
kroner årlig i 2021 og 2022. På grunn av bytte av pc-modell i 2020, og en kraftig prisvekt på særlig pc-er, 
foreslår rådmannen å øke potten per år i kommende økonomiplanperiode med 360 000 kroner; dvs kr. 
1, 36 mill per år. 

Slik sektoren ser det er det behov for betydelige investeringer i utstyr og lisenser i sektoren framover. 

Årlige driftskostnader (kommunale lisenser) fra 2021: ca. kr. 250 000. 

Bevilginger til lærebøker/læremidler, digitale og andre, tas på enhet p.t. 

 

Nærmiljøanlegg oppvekst 

 
Nærmiljøanlegg 

I forbindelse med planlegging av nytt oppvekstsenter i vest - og med det bakteppet at man har ulike 
rammebetingelser for fysikk aktivitet/leik/mestring rundt skoler og barnehager – har rådmannen 
utarbeidet et dokument; Overordnet styringsdokument for oppvekst, 2020-2030, vedtatt 13.11.19.  
I dokumentet er utearealet rundt oppvekstsenter/skoler og barnehager løftet spesielt med tanke på 
uteområdet som leke- og opplæringsarena, mestringsarena, arena for fysisk aktivitet (folkehelse) og 
med tanke på bolyst. 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 69 av 240 

Utearealet er en del av skolens og barnehagens pedagogiske rom. Det må derfor legges til rette for fysisk 
aktivitet og leik/helsefremmende aktiviteter slik at barn og unge kan utvikle seg, utforske/være 
nysgjerrig, bruke praktiske ferdigheter - og gi mulighet for god mestringsfølelse. (kilde: Overordnet 
styringsdokument for oppvekst 2020-2030) 

Siden våren 2019 har ass. rådmann i flere møter hatt dialog med en foreløpig arbeidsgruppe som har 
diskutert mulighetene for et prosjekt med foreløpig navn Nærmiljøprosjektet. Arbeidsgruppen har 
bestått av medlemmer fra skole, barnehage, helse, kultur, kommunalteknikk og Trøndelag 
fylkeskommune. Prosjektet skal utrede hvordan man skal/kan utvikle uteområdene rundt 
oppvekstsentrene/skolene/barnehagene i Inderøy med tanke på at disse skal være nærmiljøanlegg for 
barn, unge og voksne. Det betyr at anleggene må kunne brukes også utenfor skole- og barnehagetiden. 
Det er gjennomført besøk i Steinkjer høsten 2019 og Levanger vinteren 2020, for å høste erfaringer fra 
deres satsinger. 
Planen videre er å søke folkehelsemidler og andre utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune, til 
blant annet prosjektledelse, og etter hvert Kulturdepartementet, til nyskapende arena (selve anlegget). 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

Inderøy kommune ble sammen med to andre kommuner fra Trøndelag, Steinkjer og Midtre Gauldal, 
valgt ut, etter søknad til Utdanningsdirektoratet, til å delta i pulje 4 i satsingen Inkluderende barnehage- 
og skolemiljø.  

 
Prosjektet startet opp våren 2019 og skal gå ut 2021. To skoler og tre barnehager fra Inderøy deltar i 
prosjektet. Det er Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Lyngstad bhg, Sakshaug bhg og Eventyrskogen 
bhg. Kommunen bruker tilskuddsmidler fra Udir til to ressurspersoner i skole og barnehage, hhv. 20 % 
stilling på hver av disse.  Ressurspersonene har, i samarbeid med rektorer og styrere, utarbeidet en 
overordnet kommunal handlingsplan. De har ansvar for å drive nettverksarbeidet, planlegge 
kompetansehevingen sammen med styringsgruppen og ha dialog med elever og foresatte. Kunnskapen 
man får gjennom dette prosjektet, deles underveis i prosjektet, med alle skoler og barnehager i 
kommunen. 

Dette arbeidet må sees i sammenheng med annet arbeid oppvekstsektoren jobber med for å utvikle 
gode og inkluderende skole-og barnehagemiljø som legger til rette for utvikling og læring.  

Dysleksivennlig skole 

 
Arbeidet med å bli en dysleksivennlig kommune startet høsten 2017/våren 2018. Røra skole har vært 
pilot i utviklingsarbeidet og har fra vinteren 2018 jobbet i tett dialog med Dysleksi Norge. Skolens 
ansatte har fått faglig påfyll, veiledning og blir nå etter hvert godkjent som en dysleksivennlig skole. De 
andre skolene i kommunen er i gang med sitt arbeid.  

Alle ansatte på skoleområdet, inkl. fagarbeidere, deltok på en planleggingsdag i august 2019 med dette 
som tema. Styrere og pedagogiske ledere i barnehagen, samt ansatte i PPT, deltok også. Foreleser var 
pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge; Åsen Midtbø Aas. Temaet er jevnlig på agenda`n i ulike fora. 

Det er utviklet en veileder for foresatte, og det jobbes med en overordnet plan for arbeidet. 
Dysleksivennlig skole og barnehage er også tatt inn i revideringen av Overordnet leseplan for Inderøy.  
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Positive effekter av å være en dysleksivennlig skole: 

 Har et inkluderende og aksepterende miljø 

 Har gode systemer og kompetanse på å finne de som sliter  

 Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk 

 Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det  

 Setter raskt inn tiltak som fungerer 

 Er gode på å lære opp og bruke mulighetene IKT gir 

 Sørger for at alle lærerne har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og 
skrivevansker, språkvansker og mattevanskerenne dagen 

 

Mestringsteknologi for barn og unge med sammensatte behov 

 
Mestringsteknologi for barn og unge med sammensatte behov, er et av flere satsningsområder i Inn-
Trøndelagskommunene. Målet er at barn og unge får hjelp til å ta i bruk teknologi slik at de mestrer livet 
så godt som mulig ut fra sine egne forutsetninger - også i egen bolig når det er aktuelt. For å lykkes med 
dette, er det nødvendig at teknologien er tilpasset den enkeltes behov. Det er dessuten et 
suksesskriterium at teknologien brukes på flere av alle de arena barnet/eleven er på, f.eks. hjem, skole, 
fritid, avlastning. 

Det er etablert et prosjekt med tema mestringsteknologi og ansatt en prosjektleder som, sammen med 
en styringsgruppe, blant annet jobber med en plan for tjenesteforløp. Prosjektet avsluttes i 2020, og 
tanken er at man i etterkant skal jobbe med implementering i skoler og barnehager i alle kommunene.  

Denne satsingen er et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid mellom ulike sektorer/enheter for at 
tilbudet skal bli best mulig for barnet/eleven. 

 

Forebyggende arbeid 

 
Tverrfaglig samarbeid mellom ulike sektorer i Inderøy 

Det forebyggende arbeidet som gjøres opp mot barn og unge i Inderøy, er et tverrfaglig samarbeid 
mellom flere sektorer og enheter. De ulike enhetene og fagområdene innen Helse og Oppvekst, har 2-4 
møter årlig for å informere hverandre, og for å diskutere målsettinger. Det jobbes p.t. med en tiltaksplan 
for forebygging i kommunen. 

Det forebyggende arbeidet handler blant annet om: 

- Tidlig innsats i skole og barnehage; veiledning av foresatte i barnehage og skole og kartlegging i skolen. 
Dette inkluderer også intensivopplæring i 1.-4. årstrinn (jf. Opplæringsloven § 1-4):  

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving 
eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet til 
eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som 
eineundervisning. 
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- Forebyggende miljøteam 0-13 knyttet til familiesenteret/helsestasjonen hadde oppstart høsten 2019 
med tilsetting av prosjektleder. To medarbeidere ble tilsatt i januar 2020. 

- ECHO-studien; et 2- årig prosjekt i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NTNU) 
- en nasjonal multisenterstudie. Prosjektet involverer elever og foreldre ved Sakshaug skole. Det vil være 
et lavterskeltibud og virke forebyggende. I prosjektperioden vil ansatte i familiesenteret/PPT/skole få 
kompetanseheving.  Intervensjonen retter seg mot både angst og depresjonssymptomer. Målsettingen 
er å hjelpe engstelige barn/elever slik at de blir rustet til å møte de hverdagslige utfordringer livet gir. På 
den måten håper man at færre unge vil ha behov for "tyngre" tjenster senere i livet. Prosjektet er i gang, 
men ble litt forsinket pga. Korona. 

- Familiesenterets fokus på vold og overgrep i familier. Dette er det jobbet med over flere år, og særlig 
opp mot foresatte og ansatte i barnehage og skoler 

- Arbeidet med å bli en dysleksivennlig kommune.  

- Kompetanseheving av ansatte og foresatte i tema Livsmestring 

- Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBSM) 

 

Fagfornyelsen - arbeid med nye læreplaner for grunnskolen 

 
Fagfornyelsen ble innført fra 01.08.20. Den består av nye læreplaner i alle fag i grunnskolen og 
en overordnet del som omhandler verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Ansatte og ledere i 
Inderøyskolen har jobbet mye med innføringen i 2019 og våren 2020. Satsingen i DeKom (desentralisert 
kompetanseheving i skolen) har også hatt Fagfornyelsen som hovedtema. 

Alle ansatte har i løpet av forrige skoleår (2019-2020), gjennomført flere av de fem 
kompetansepakkene som er utviklet av flere kompetansemiljø. Resten av pakkene skal gjennomføres 
inneværende skoleår. Opplegget ligger ute på Udir sin hjemmeside. Det er også en 
egen kompetansepakke for ledere.   

 

Oppfølgingsordningen 

 
Skolesektoren i Inderøy kommune skal i perioden 2020-2023, delta i en ordningen for å styrke 
opplæringen til elevene. Arbeidet omfatter bl.a. en forfase med ståstedsanalyser der man også skal 
finne kompetansemiljø som skal bistå i utviklingsarbeidet. Neste steg er en gjennomføringsfase der man 
arbeider med lokale prioriteringer. Det kan være en videdereføring av allerede eksisterende 
utviklingsarbeid eller nye tiltak. Kommunen vil inngå i et regionalt samarbeid med kvalitetsutvikling som 
mål. 

Deltakere på oppstartsamlingen 27.-28.oktober 2020, er rektorer, HTV Utdanningsforbundet, 
ordfører, leder HU Folk og assisterende rådmann.   
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ABSOLUTT 

 
ABSOLUTT er et nasjonalt rammeverk utarbeidet av KS i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. 
"Utviklingsprogrammet skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres 
ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges 
læring, utvikling, trivsel og tilhørighet." Dette arbeidet må sees i sammenheng med det arbeidet som 
kommunen og sektoren allerede er i gang med; eksempelvis arbeidet med en dysleksivennlig skole, 
prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBSM), temaplan for idrett og fysisk aktivitet og - ikke 
minst - planprogram for folkehelsearbeid som man også er i oppstarten av.  

Deltakere: leder HU Folk, ass.rådmann, rådgiver oppvekst, enhetsleder for kultur, HTV 
Utdanningsforbundet, HTV Fagforbundet, en elev fra ungdomsråd/råd, en fra helse/familiesenteret, en 
rektor og en styrer. 

Oppstart skjer 12.november 2020, og prosjektet skal vare i to år. 

 

Sammendrag budsjett 

 
Budsjett 2021 vil kunne utfordre oppvekstområdet med tanke på å opprettholde kvaliteten på 
tjenestene i skole og barnehage. 

Etter at Covid-19 traff oss 12.mars 2020, har enhetene - etter gjenåpning i månedskiftet april/mai - hatt 
utfordringer på grunn av større fravær i ansattegruppa. Dette har vært særlig tydelig ved barnehage- 
og skolestart/utover tidlig høst 2020, og man må påregne at det varer et stykke ut i 2021. Årsaken er at 
man følger de smittevernråd myndighetene anbefaler og er restriktiv med hensyn til å møte på jobb ved 
symptom på forkjølelse, luftveisinfeksjoner og lignende. 

Det er satt inn en del smitteverntiltak som har medført merkostnader i sektoren i 2020; oppdeling av 
grupper (kohorter), aktivitet inne og ute og innkjøp av sprit m.m.  

Konsekvensene av stramme rammer går generelt sett først og fremst på bekostning av antall 
fagarbeidere (skole og barnehage), gruppestørrelser i enkelte fag og organisering av grupper i 
barnehagen. Dette kan få konsekvenser for kravet til skolene om å gi hver elev tilpasset opplæring og 
kravet til barnehagene med hensyn til bemanningsnorm (lovendring per 01.09.19).  Konsekvensene av 
Covid-19 forsterker utfordringene - særlig med hensyn til fravær hos ansatte. 

Målsettingen for 2020 om å gi tilbud om kompetanseheving til ansatte, både pedagoger og 
fagarbeidere, videreføres i 2021. Så langt har man prioritert lærere og ledere framfor fagarbeidere. 

Tilbakemeldinger til rådmannen fra rektor ved Inderøy ungdomsskole høst 2020, viser at man fortsatt 
har noen utfordringer knyttet til skolemiljøet i ungdomsskolen, men at det er mindre uro og skadeverk 
enn skoleåret 2019-2020. Rektorene i barneskolen gir tilbakemelding om større utfordringer med å 
kunne gi tilpasset opplæring på bakgrunn av endrede utfordringer i elevgruppen og stramme rammer. 
Dette er noe som følges nøye fra administrasjonen sin side. 

Assisterende rådmann/sektorleder har siste året, sammen med rektorkollegiet, jobbet med å få på plass 
en strategi for satsing på digitalisering i skole og barnehage (jf. fokusområdene i Kvalitetsplan for 
oppvekst). I dette arbeidet er også styrere i barnehagen og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet 
involvert. Målsettingene i strategidokumentet er utgangspunktet for satsingen på nye IKT-verktøy og 
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digitale læremidler som igjen skal gi mulighet for nye metoder og sterkere grad av tilpasning til den 
enkelte elev/det enkelte barn. 

Arbeidet med å integrere alle barneskolene i tenkningen rundt mål og arbeidsmetodikk i AKSET kultur- 
og skolesamfunn, videreføres. Inderøyskolen skal også framover finne felles arenaer, videreføre og 
videreutvikle felles fagnettverk og felles utviklingsarbeid - og samarbeide om kompetanseheving. 
Korona-situasjonen våren 2020, gjorde at det ikke ble noe av planlagt samling for elever i 7.klasse i 
AKSET. Erfaringene fra vår 2019 var meget gode, så målet må være å videreføre dette i 2021. 

Rådmannen vil videreføre prioritering av midler til omstilling i oppvekstsektoren, både i 2021 og i 
økonomiperioden jf. strukturendringer.   

Det er p.t. mange utviklingsprosjekt på en gang i skolesektoren. Interne satsinger er  bl.a. digitalisering, 
dysleksivennlig skole i tillegg til arbeidet med innføringen av Fagfornyelsen. En del av 
utviklingsprosjektene er initiert av eksterne, les: fylkesmannen, fylkeskommunen, sentrale myndigheter. 
Eksempel er Inkluderende barnehage- og skolemiljø, ABSOLUTT som starter opp i 2020 
og Oppfølgingsordningen (oppstart høsten 2020). Det er viktig at man klarer å se disse satsingene i 
sammenheng, og at dette arbeidet forsterker allerede påbegynt utviklingsarbeid. Målet for 
skolesektoren må være å ikke gå inn i nye utviklingsprosjekt i de nærmeste årene; 2021-2022. 

Arbeidet med nytt Oppvekstsenter vest, går som planlagt. Anbudsgrunnlaget er klart i starten på 
november, og byggestart er planlagt til april 2021. 

  

Tett oppfølging av ungdom med særlige behov 

Inderøy ungdomsskole har tilsatt medarbeidere som jobber opp mot denne elevgruppen. Disse jobber 
tett sammen med spes.ped.-rådgiver i AKSET og oppsøkende forebyggende team fra familiesenteret.  

I forbindelse med at Inderøy ungdomsskole i 2020 har blitt nærskolen for elever på Rostad 
ungdomsheim, er det inngått en avtale med Trøndelag fylkeskommune vedr. ressurser for å følge opp 
disse elevene spesielt. 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 
Oppvekst      
Oppvekstsenter Vest 107 439 52 521 0 0 159 960 
PC-tetthet 1 360 1 360 1 360 1 360 5 440 
Skole - akustikktiltak 200 0 0 0 200 

Sum Oppvekst 108 999 53 881 1 360 1 360 165 600 

      

 
PC-tetthet 
Prosjekt økt pc-tetthet for elever i grunnskolen, ble startet opp i 2018, med mål om at alle elevene i 
ungdomsskolen skulle få egen pc. På bakgrunn av dette ble det bevilget kr. 560 000 til innkjøp av pc-er. 
Investeringene i 2019 økte ytterligere da man vurderte det som hensiktsmessig at også elevene i 
7.klasse skulle ha pc-er. 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 74 av 240 

Rådmannen anbefaler at satsingen videreføres i 2020 da antall pc-er/digitale verktøy fortsatt er for lavt. 
Rådmannen foreslår derfor å budsjettere inntil 1,2 mill kroner i 2020 med en nedtrapping i 
planperioden. Det er likevel viktig med en nærmere behovskartlegging og vurdering av hvilken strategisk 
tilnærming man skal ha til fordelingen. Det har i løpet av 2018-2019 blitt klart at det er naturlig å se pc-
tetthet i sammenheng med annet IKT-utstyr til bruk i undervisningen, som eksempelvis nettbrett og 
interaktive tavler i klasserommene. Rådmannen setter derfor som en klar forutsetning for 
videreføringen og økningen av prosjektets samlede ramme, at en slik strategiprosess blir gjennomført.  

 

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. 

Fellesadm. Skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon -18 -3 420 1 251 1 625 1 545 1 545 
Førskole 18 044 17 513 17 026 17 026 17 026 17 026 
Grunnskole 6 340 8 456 3 292 1 321 -1 179 -1 179 
Styrket tilbud barnehage 3 051 3 137 2 957 2 957 2 957 2 957 
Skoleskyss 3 371 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 0 166 166 166 166 166 

Sum 31 654 29 352 28 192 26 595 24 015 24 015 
 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Ansvar 200 Oppvekst felles omfatter fellesadministrasjon for oppvekst, skoler og barnehager; seks 
barneskoler, én ungdomsskole, seks kommunale barnehager, fire private barnehager - og 
voksenopplæring. Merkantilt team for oppvekst ligger også under dette området fra september 2020. 

Det skal til enhver tid være god økonomistyring. Dette innebærer at det skal være balanse, 0 % avvik fra 
ramme.  

Om det ligger an til ubalanse setter rådmannen inn innsparingstiltak verbalt - 100 % likt budsjett. 

Klimatiltak . Økt grad av digitale møter , det vil si mindre reisevirksomhet. 

Oppfølging av medarbeiderskap vl foregå gjennom økt partssamarbeid.  

Fokus på nærvær. 
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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

God styring og rapportering på 
spesialpedagogisk ressurs og 
allmennpedagogisk ressurs. 
Det samme gjelder for refusjoner 
fosterheimsplasserte barn 
hjemmehørende i Inderøy kommune 
og barn hjemmehørende i andre 
kommuner. 

Bedre 
samhandling 

mellom enhet og 
ansvar 200 

fellespotten 

Reduserte 
enkeltvedtak 

Redusere 
enkeltvedtak 

 God økonomistyring Rapportering og 
tiltak som sikrer 

balanse 

Ingen avvik Ingen avvik 

 Helsefremmende ledelse Helsefremmende 
ledelse 

Økt nærvær Økt nærvær 

 Klimasatsing Digitale møter 
og kurs 

Økt antall Økt antall 

 Kostnadseffektiv ferieavvikling i 
barnehagesektoren 

Gjennomføring 
av 5.ferieuke, få 

ned kostnader 

Implementering 
og lavere 

kostnader 

Lavere 
kostnader 

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 

Jobbe mere 
systemrettet 

Jobbe mere 
systemrettet 

 Godt læringsutbytte for elevene i 
Inderøyskolen 

Vurdering av 
nasjonale prøver  

Forbedring Forbedring 

 Trygt og godt leike og læringsmiljø Kontroll av 
pedagognorm i 

henhold til 
lovkrav 

Ivareta barna i 
et trygt og godt 

leike og 
læringsmiljø 

Ivareta 
barna i et 

trygt og godt 
leike og 

læringsmiljø 

  Vurdering fra 
brukere  

Forbedring Forbedring 

 
 
God styring og rapportering på spesialpedagogisk ressurs og allmennpedagogisk ressurs. 
Det samme gjelder for refusjoner fosterheimsplasserte barn hjemmehørende i Inderøy kommune og 
barn hjemmehørende i andre kommuner. 
Tett dialog med barnevernet og PPT. 

 

God styring og rapportering på spesialpedagogisk ressurs og allmennpedagogisk ressurs. 

Det samme gjelder for refusjoner fosterheimsplasserte barn hjemmehørende i Inderøy kommune og 
barn hjemmehørende i andre kommuner. 

Tett dialog med barnevernet og PPT. 
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Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

 
For å lykkes med visjonen om å se barn og unges oppvekstmiljø i et helhetlig perspektiv, må man jobbe 
tverrfaglig og involvere foresatte og frivilligheten. Et tett samarbeid mellom foresatte og barnehage - 
og foresatte og skole, er viktig for å lykkes. 

Inderøy kommune har gode erfaringer med det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge, og vil jobbe 
videre med å forbedre dialogen og samhandlingen. 

Tiltak: 

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

 Tverrfaglig samarbeid 

 Jobbe målrettet med tilpasning av opplæringen i fag og på trinn for at alle elever skal ha et godt 
opplæringsløp som gir seg uttrykk i bedre resultater. 

 Inkludere eleven i planlegging og gjennomføring av læringsarbeidet slik at hen opplever reell 
medvirkning. 

 Bruke ny overordnet plan for inkluderende barnehage- og skolemiljø i Inderøy, aktivt. Gi elevene 
en tydelig stemme i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. Barn i barnehagen, og 
foresatte, skal tas med slik at alle barn opplever et trygt og godt leike- og læringsmiljø. 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   29 352 29 352 29 352 29 352 

Tekniske justeringer      
Korrigering av rammeøkning 2020 oppvekst Oppvekst -231 -231 -231 -231 
Sum Tekniske justeringer  -231 -231 -231 -231 

Tiltak forrige år      
Ny struktur kostnadsøkning Oppvekst 0 -76 -156 -156 
Oppvekststruktur - effekter pedagogisk 
bemanning og skoleskyss 

Oppvekst 0 -2 000 -4 500 -4 500 

Sum Tiltak forrige år  0 -2 076 -4 656 -4 656 
Endring i år      
Adm stilling barnehage oppvekstfelles Oppvekst 226 226 226 226 
Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme Oppvekst -1 537 -1 537 -1 537 -1 537 
Merkantil team oppvekst Oppvekst 802 802 802 802 
Sum Endring i år  -508 -508 -508 -508 

Tidligere vedtatte endringer  -739 -2 815 -5 395 -5 395 

Konsekvensjustert ramme  28 612 26 536 23 956 23 956 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -2 -2 -2 -2 
Endring avtale Conexus engage, lisenser skole Oppvekst -62 -62 -62 -62 
Innsparing leie av Dampsaga bad Oppvekst -300 -300 -300 -300 
Innsparing oppsigelse avtale OPPAD; 
skoleadministrativt system fram til 2021 

Oppvekst -100 -100 -100 -100 

Redusert omfang fosterheimsplasserte barn Oppvekst -4 861 -4 861 -4 861 -4 861 
Styrket tilbud funksjon 2110, barnehage Oppvekst -180 -180 -180 -180 
Innsparing kurs og reiser Oppvekst -50 -50 -50 -50 
Sum Innsparingstiltak  -5 555 -5 555 -5 555 -5 555 

Nye tiltak      
Enhetsleder skole Oppvekst 450 900 900 900 
Lærlinger ansvar 200 funksjon 2010 Oppvekst 160 160 160 160 
Nytt oppvekstadministrativt system (OAS) Oppvekst 143 172 172 172 
Stillingsressurs til administrativ system 
oppvekst (OAS) 

Oppvekst 179 179 179 179 

Tilskudd til private barnehager - 
konsekvensjustert 

Oppvekst 4 202 4 202 4 202 4 202 

Sum Nye tiltak  5 134 5 613 5 613 5 613 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -421 58 58 58 

Ramme 2021-2024  28 192 26 595 24 015 24 015 

 

Budsjettvurdering 
 
Totalt sett gir de økonomiske rammene begrensning på aktivitet også innenfor oppvekstsektoren. 

En ny organisering vil derfor være hensiktsmessig og sannsynligvis bidra til en positiv effekt, med en 
enda tettere oppfølging av hver enhet, både på skole og barnehage. 

Tiltak forrige år 

 

Ny struktur kostnadsøkning 

Det er behov for å sette av ressurser til planlegging i forbindelse med ny oppvekststruktur. 
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Oppvekststruktur - effekter pedagogisk bemanning og skoleskyss 

Forventet effektivisering av ny oppvekststruktur fra 2022, er i henhold rapportering og vedtak i saken. 
Full effekt får man først i 2023. 

Endring i år 

Adm stilling barnehage oppvekstfelles 

40% stilling innen økonomi fra 1.9.2020 

Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme 

Fordeling etter elevtall 2020 

Merkantil team oppvekst 

Merkantile funksjoner for oppvekst har tidligere vært administrert og budsjettert av sentralt - og lagt til 
servicetorg. Høsten 2020 ble merkantile funksjoner lagt til oppvekstsektoren, og budsjettrammer 
justert. Tiltaket omfatter helårsvirkning av justering av rammen for oppvekst og sentraladministrasjon , 
knyttet til lønnsutgifter for merkantil team for oppvekst. 

Innsparingstiltak 

Eiendom - Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Endring avtale Conexus engage, lisenser skole 

Det er høsten 2020 kommet på plass en ny avtale med Conexus - noe som har sammenheng med 
satsingen på et nytt oppvekstadministrativt system. 

Innsparing leie av Dampsaga bad 

I 2020 har Inderøy kommune i liten grad brukt Dampsaga bad. Dette skyldes stenging under 
Koronaperioden våren 2020 og vedlikeholdsarbeid i badet sommer og høst 2020. Administrasjonen har 
derfor bestemt, i dialog med rektorene, at man  i større grad skal ta i bruk svømmebassenget i Mosvik 
for alle elevene på barnetrinnet. Elevene på ungdomstrinn, 8.klassene, skal i løpet av våren 2021 få 
svømmeundervisning i Dampsaga bad. Endringene har ført til reduserte kostnader for kommunen i 
2021.  

Innsparing oppsigelse avtale OPPAD; skoleadministrativt system fram til 2021 

Oppad har vært Inderøy kommunes administrative system for skole og barnehage siden 2011. Nå er 
avtalen med Oppad sagt opp fra 01.01.21. Dette skyldes inngåelse av avtale med IST om leveranse av et 
nytt adm.system. 

Redusert omfang fosterheimsplasserte barn 

Omfang på fosterheimsplasserte barn hjemmehørende i egen kommune og hjemmehørende i andre 
kommuner svinger noe fra år til år. 

Inderøy kommune har i de senere år fått et tett og godt samarbeid med barnevern, slik at rådmann har 
god oversikt over omfanget og endringer som kan skje i løpet av et år. 

Inderøy kommune har 15 barn plassert fra andre kommuner. 1 barnehagebarn og 14 skolebarn. 
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Inderøy kommune har 16 barn plassert i andre kommuner. 3 barnehagebarn og 13 skolebarn. Det betyr 
at vi har hatt en økning av plassering fra egen kommune.. 

Styrket tilbud funksjon 2110, barnehage 

Inn-Trøndelag PPT (Inderøy og Steinkjer) omorganiserer sin måte å jobbe mot barnehagene og skolene 
på. Dette vil få konsekvenser for ressursbruk både i skole og barnehage. PPT skal jobbe mer 
systemretta mot det enkelte barnet/eleven. Barnehagen og den respektive avdeling barnet går på, skal 
få tettere veiledning og opplæring, slik at kompetansen til det ordinære personalet i barnehagen får 
styrket sin kompetanse på det spesialpedagogiske området. Det samme vil gjelde for skolen. 
Erfaringstall vil vise hva Inderøy kommune faktisk kan ta ned av kostnader over tid, med en med tettere 
veiledning og oppfølging av  det ordinære personalet i barnehagen/skolen. For budsjettåret 2021, legges 
inn kr. 180 000 som et innsparingspotensial. I det ligger det også at dersom det kommer nye sakkyndige 
vurderinger i løpet av kalenderåret, skal de barna det fattes enkeltvedtak på (bhg), ivaretas innenfor den 
totale rammen på ansvar 200 funksjon 2110. 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Enhetsleder skole 

Rådmannen har i løpet av 2019-2020 gjennomført en omorganiseringsprosess i oppvekstsektoren. 
Sektorleder for oppvekst og kultur får med denne endringen, tre enhetsledere under seg; ledere for 
barnehage, skole og kultur. I den forbindelse skal man rekruttere ny enhetsleder for skole vinteren 
2021. 

Lærlinger ansvar 200 funksjon 2010 

Økt aktivitet lærlinger. I 2021 vil Inderøy kommune ligge noe over det som er målsetting på antall 
lærlingeplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget generelt sett. Dette kommer av et etterslep; to 
lærlinger fikk ikke fullført løpet og tatt fagprøve på ordinær tid i 2020. 

Nytt oppvekstadministrativt system (OAS) 

Etter vedtak i styringsgruppen for Diginn i 2019 om å satse på et felles oppvekstadministrativt system 
(OAS) for Steinkjer, Snåsa og Inderøy, er det inngått en avtale med IST i mai 2020. Innføringen av 
systemet startet i juni 2020 for skole, og for SFO og barnehage, høsten 2020.  

Stillingsressurs til administrativ system oppvekst (OAS) 

Inderøy kommune samarbeider med Steinkjer og Snåsa om etablering av et nytt oppvekst-administrativt 
system (OAS). Leverandør er IST, og dette arbeidet er igangsatt fra august 2020 for skole og i september-
oktober for SFO og barnehage. I sammenheng med denne satsingen er det behov for to 50 %-
stillinger som skal ha rollen som systemeiere for hhv. IST og Skooler. Stillingen skal serve alle tre 
kommuner, og kostandene fordeles etter tidligere brukt fordelingsnøkkel. Samlet utgjør kostnadene for 
Inderøy kommune ca. 170 000 per år. 

Tilskudd til private barnehager - konsekvensjustert 

Rådmannens tilskudd til private barnehager for 2021 anslås til kr: 14 722 000. Det er kr: 782 000 mer 
enn 2020. 

Årsaken til økningen ligger i økte utgifter på kommunale barnehager, drift. 
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Sakshaug skole 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Grunnskole 16 115 16 536 16 850 16 900 16 900 16 900 
Skolefritidstilbud 49 -112 -118 -118 -118 -118 
Bibliotek 0 0 50 0 0 0 

Sum 16 163 16 424 16 782 16 782 16 782 16 782 
 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Sakshaug skole består av skole (1.-7. trinn) og SFO, og er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. 
Skole/SFO har til sammen ca 27 årsverk, og har skoleåret en lærling i ordinært lærlingeløp. 

Sakshaug skole har 215 elever fordelt på 14 klasser/grupper (pr oktober høsten 2020). Skolen ligger i 
følge GSI (pr 01.10) litt over grensa for gjeldende lærernorm. 14 elever har enkeltvedtak om 
spesialundervisning, og 20 elever har enkeltvedtak om særskilt norskundervisning. Innvandrertjenesten 
finansierer en 46 % stilling for undervisning i grunnleggende norsk. Tre elever uten enkeltvedtak har full 
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oppdekning med assistent pga helserelaterte behov, innafor ramma. Sakshaug skole får refusjon fra 
andre kommuner for to elever. 

Skolen har 66 elever i SFO pr 01.10.20. For å kunne opprettholde kohorter i SFO-tida, og samtidig 
opprettholde ordinær åpningstid, har vi måttet øke bemanning med 8 % fagarbeider. 

Virksomhetsplan 
     
Mål fra 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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 

Nye prosjekt Etablert praksis 

 2) Inderøy kommune har et 
godt samarbeid om 
skolebibliotek 

Skolebiblioteknettverk Skolebiblioteknettverk 
etabert 

Skolebiblioteknettverk 

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

2) Investere i digital 
kompetanse og løsninger 
som er miljø- og 
klimavennlige og kan 
redusere framtidige 
driftskostnader 

Rasjonelle digitale 
systemer og digitalt 

kompetente ansatte 

Alle lærere bruker 
felles systemer 

Aktive ansatte 

  Økt antall digitale 
møter 

Økt antall 
Teamsmøter 

Økt antall 
Teamsmøter 

 Regnskap i henhold til 
budsjett 

Månedsrapport 0,00 0,00 

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. 

Felles plan Felles plan 

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

Sosial læreplan og 
rutiner for oppfølging 

av ny §9A 

Felles plattform  Felles plattform 

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

Alle elever har 
framgang i lesing 

Milepælsplan 
dysleksivennlig skole 

Dysleksivennlig skole 

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

6) Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen: 
Bedre tilgang til nødvendig 
utstyr for ansatte 
 

Økt tilfredshet blant 
ansatte 

 4.5 

 7) Best i lag - sammen på 
jobb: Medarbeiderskap og 
lederutvikling 
 

Økt nærvær 97,0 % 97,0 % 
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1) Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre 
deler av lokalsamfunnet. 
- Utarbeide og innarbeide kunst som metode i andre fag gjennom tverrfaglig utviklingsarbeid i AKSET - 
Videreføre prosjektet Estetisk læring - Samarbeid med Nord universitet  

2) Inderøy kommune har et godt samarbeid om skolebibliotek 

- Styrking av bibliotekkontakt (prosjekt 2021) - Årlig aktivitetsplan skolebibliotek - Etablering av 
nettverkssamarbeid, skoler og bibliotek 

3) Investere i digital kompetanse og løsninger som er miljø- og klimavennlige og kan redusere 
framtidige driftskostnader 

- Rydde i systemer og programmer, utvikle gode systemer og rutiner - Kurse ansatte og ha digitale tema 
på samarbeidstid jevnlig - Investere i lisenser til smartboards, PC og Ipad - Økt bruk av digitale møter 
som kan redusere reising  

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

- Nettverksmøter i kommunen, felles plan for opplæring av elever med minoritetsspråklig bakgrunn - 
Eget foreldremøte for minoritetsspråklige elever - Jevnlig tema for faglig utvikling på pedagogisk forum 

5) God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne og 
elever som opplever livsmestring. 

- Skole- og læringsmiljø som tema jevnlig - Utarbeide sosial læreplan (lokal læreplan sosiale ferdigheter), 
felles plattform AKSET og i kommunen - Innarbeide rutiner/ plan for oppfølging av §9A 

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

- Plan for oppfølging av elever under kritisk grense i lesing - Tiltaksliste og oversikt over verktøy for 
elever med dysleksi - Kartlegging og koordineringsmøter høst og vår 

7) Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Bedre tilgang til nødvendig utstyr for ansatte 

- Investere i lisenser til smartboards, PC og Ipad - Rydde i systemer og programmer, utvikle gode 
systemer og rutiner, opplæring - Involvere personalet i prioriteringer av innkjøp  

7) Best i lag - sammen på jobb: Medarbeiderskap og lederutvikling 

- Aktiv partsgruppe: Arbeidsmiljø og delingkultur, nærvær - Arbeide aktivt med permisjonsreglement og 
sykefraværeoppfølging - Samarbeid med bedriftshelsetjenesten 

Regnskap i henhold til budsjett 

- Månedsrapportering - Samarbeid om budsjettarbeid, bl.a. med rektorgruppa og partsgruppa 

 

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

- Samhandling med fagmiljøene i AKSET 
- Samhandling i Inderøyskolen/ oppvekstområdet 
- Nettverksarbeid i kommunen og gjennom DeKom 
- Elevmedvirkning og heim-skolesamarbeid 
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Referanser: 
- Kvalitetsplan 
- Strategiplan AKSET 
- DeKom (Fagfornyelsen AKSET og Læringsbrettprosjektet) og samarbeid med Nord universitet 
- Dyslekesivennlig skole 
- IBSM 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   16 424 16 424 16 424 16 424 

Endring i år      
Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme Oppvekst 385 385 385 385 
Sum Endring i år  385 385 385 385 

Tidligere vedtatte endringer  385 385 385 385 

Konsekvensjustert ramme  16 809 16 809 16 809 16 809 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -16 -16 -16 -16 
Innsparing kurs og reiser Oppvekst -11 -11 -11 -11 
Sum Innsparingstiltak  -27 -27 -27 -27 

Nye tiltak      
Sum Nye tiltak  0 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -27 -27 -27 -27 

Ramme 2021-2024  16 782 16 782 16 782 16 782 

 

Endring i år 
 

Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme 
Fordeling etter elevtall 2020 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Prosjekt skolebibliotek 

Inderøy kommune har fått prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet til stasing på skolebibliotek, totalt 
900.000 kr. Midlene skal gå til kompetanseheving og nettverksarbeid. Det ligger en føring på at 
kommunen i tillegg skal bidra med 30 % egeninnsats.  
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Røra skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Fordeles på flere funksjoner 0 1 16 1 1 1 
Førskole 7 837 8 714 8 699 8 699 8 699 8 699 
Grunnskole 9 351 8 820 8 980 8 980 8 980 8 980 
Skolefritidstilbud -26 221 216 216 216 216 

Sum 17 162 17 755 17 911 17 896 17 896 17 896 
 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Fra å være et oppvekstsenter vil Røra skole og barnehage nå være to separate enheter med styrer for 
barnehage og rektor for skole. 

Satsingsområde for oppvekstsektoren er livsmestring og digitalisering 
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Elevtallet ved Røra skole har økt fra forrige skoleår, og vi opplever flere innflyttere fra andre kommuner. 
Ved skolen er det per i dag 110 elever fordelt på sju klasser. Behovet for spesialundervisning har gått 
ned, men skolen ser et stort behov for tilpasset opplæring på enkelte trinn spesielt.  

Skolen har som mål å bli en dysleksivennlig skole, og ser at ved hjelp av den digitale satsingen i 
kommunene er håp om å lykkes med dette inneværende år. Likevel er det fortsatt en utfordring å drive 
dysleksivennlig innenfor dagens rammer. Kommunenes skolebiblioteksatsning vil også være en viktig 
faktor i arbeidet med å bli dysleksivennlig- og læringsutbytte generelt.  

Ved barnehagen er det fire avdelinger med tilsammen ca 62 barn og 16 faste ansatte.   

Utviklingsarbeid og hovedfokus for Røra: Barns medvirkning- hverdagssamtalen. 

Bemanningssituasjonen på enheten har over år blitt tatt ned. Det har sin forklaring i et lavere elevtall, 
mindre spesialundersvining, strammere budsjett, og at man i kommunen har en politikk som innebærer 
å ha ansatte i full stilling.  

Det er to personer i etterutdanning.  

Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  
2021 

Mål  
2024 

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

Røra skole skal være enhet som har et 
bevisst forhold til FNs bærekraftmål med 
satsing på klima og miljø 

Mindreforbruk   

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

Budsjett i balanse 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. 

Dysleksivennlig skole Godkjent søknad   

 Røra skole skole og barnehage skal være 
en helsefremmende enhet der barna får 
nødvendige verktøy til å mestre livene 
sine nå og for framtida.  

Elevundersøkelsen 4,7 4,7 

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

Aktivt fokus på å være en 
helsefremmende arbeidsplass  

Medarbeiderundersøkelsen 4,7 4,7 

 Røra skole og barnehage skal ha et 
personale som jobber best- i lag og som 
møter på jobb og trives med det. Uttalt 
nærværsprosent: 97 

Medarbeidersamtale 100,0 
% 

100,0 
% 

  Medarbeiderundersøkelse 4,7 4,7 

 
 
Aktivt fokus på å være en helsefremmende arbeidsplass  
Oppfølging av nærværsprosjektet: - fokus på nærvær gjennom faste møter med partsgruppe og 
ledelsesgruppa - sette dette på dagsorden i felles møter med personalet - følge rutiner knyttet til 
nærvær og sykefravær 
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Dysleksivennlig skole 

- følge skolens plan og rutiner for dysleksivennligs skole - alle lærere skal være kompetente på området 

Røra skole og barnehage skal ha et personale som jobber best- i lag og som møter på jobb og trives 
med det. Uttalt nærværsprosent: 97 

- Tiltak som styrker nærvær. Relasjonsbygging i hverdagen. Uformelle samtaler og medarbeidersamtaler. 
- Oppfølging av sykemeldte - Tilrettelegge for gode møtearenaer - Trivselstiltak; fredagskaffe, aktivteter 
på fritid mm - Fokus på en ryddig arbeidsplass 

Røra skole skal være enhet som har et bevisst forhold til FNs bærekraftmål med satsing på klima og 
miljø 

- redusere bruk av fysiske møter - økt bruk av digitale plattformer - kildesortering av avfall - kunne tilby 
ladestadjon for el-bil 

Røra skole skole og barnehage skal være en helsefremmende enhet der barna får nødvendige verktøy 
til å mestre livene sine nå og for framtida.  

Livsmestring krever at man står støtt som menneske, fysisk, psykisk og faglig sett. Barnehagen og 
skolens rolle er å legge til rette for at denne utviklingen kan skje. Fysisk: Legge til rette for gode fysiske 
miljø inne og ute som inviterer til trivsel, leik og sosialt samspill. Psykisk: Legge vekt på inkluderende 
skole-og barnehagemiljø og et miljø preget av åpenhet, raushet og respekt. Oppfølging av 
elevundersøkelsen. Faglig: Være en barnehage og skole som legger grunnlaget for barnet basert på 
føringer i rammeplan og opplæringsplan og lovverk for skole og barnehage.  

Styre mot budsjett som går i balanse.  

Ta ansvar for mulig innsparingspotensialet. 

- Stadig oversikt over økonomisk situasjon gjennom månedlig rapportering - Tett kontakt med 
økonomisk rådgiver - Se etter mulige innsparingstiltak som ikke forringer kvalitet på drift 

 

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

- Godt samarbeid mellom ansatte, med foreldre og elever 

- Kortsiktige og langsiktige målsettinger 

- Prioriteringer mtp økonomi og effekt 

- Tydelig arbeid- og ansvarsfordeling 
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Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   17 755 17 755 17 755 17 755 

Endring i år      
Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme Oppvekst 194 194 194 194 
Sum Endring i år  194 194 194 194 

Tidligere vedtatte endringer  194 194 194 194 

Konsekvensjustert ramme  17 950 17 950 17 950 17 950 

Innsparingstiltak      
Eiendom - Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -25 -25 -25 -25 
Veg - Innsparing kurs og reiser Oppvekst -29 -29 -29 -29 
Sum Innsparingstiltak  -54 -54 -54 -54 

Nye tiltak      
Innsparing reiseutgifter Oppvekst 15 0 0 0 
Sum Nye tiltak  15 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -39 -54 -54 -54 

Ramme 2021-2024  17 911 17 896 17 896 17 896 

 

Endring i år 
 

Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme 
Fordeling etter elevtall 2020 

 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Innsparing reiseutgifter 

Enheten vil ha som mål å begrense reisevirksomhet i 2021, og søke gjennomføring av møter på digitale 
flater. Dette vil gjelde møter og kurs som kan avvikles uten fysisk tilstedeværelse. 

Prosjekt skolebibliotek 

I forbindelse med innvilget støtte Fra Utdanningsdirektoratet til skolebibliotek har Røra skole lagt en 
prosess som omfatter en totaloppgradering av biblioteket. 

Elever, ansatte og Fau er engasjert i arbeidet. Vi søker å skape en sosial arena/ møteplass hvor elevene 
ønsker å sette seg ned med en bok eller et spill. I 2021 vil prosjektet generere midler til en ansatt som 
kan ivareta bibliotekfunksjonen.  
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Utøy skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 

 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Førskole 3 449 3 408 3 398 3 398 3 398 3 398 
Grunnskole 6 296 6 061 6 564 6 564 6 564 6 564 
Skolefritidstilbud 22 89 88 88 88 88 

Sum 9 830 9 557 10 050 10 050 10 050 10 050 
 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Utøy skole og barnehage er organisert som et oppvekstsenter. Enheten er organisert med en 
enhetsleder som også er rektor i skolen og en styrer i barnehagen. Enheten ligger i et nærområdet hvor 
de omgitt av et frodig kulturlandskap, bestående av skog, landbruk og selvstendig næringsliv. Gjennom 
samhandling med bygda bidra dette til å gi elever og barn en helthetlig opplæringsarena.  

Skolen har i dag en pedagogressurs på 6, 60 årsverk lærerstilling og 2, 80 % fagarbeider ressurs .  
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Barnehagen har to avdelinger, en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. Avdelingene ligger ikke 
fysisk sammen, men i separate bygninger. Det er 33 plasser i barnehagen hvor av sju under tre år. 
Barnehagen har p.t. en ressurs på 5 årsverk samt styrer. 

Utøy skole hadde ved skolestart 2020, 78 elever. Utøy skole er en fådelt skole som er inndelt i følgende 
klasser: 

 1 trinn med 12 elever 

 2 trinn med 7 elever 

 3/4 trinn med 23  elever 

 5 trinn med 10 elever. 

 6.trinn med 15 elever 

 7. trinn med 12 elever 

Skolen har 9 elever som har tildelt spesialpedagogisk ressurs. 

I tilknytting til skolen er det  SFO som ved skolestart 2020, hadde 8 elever. 
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  
2024 

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 

 0 

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

Regnskap i henhold til budsjett månedsrapprt  balanse 0 

  Ressusrs bruk grunnskole  100,0 % 100,0 
% 

 Være innovativ i arbeidet med 
opplæring og utprøving av digitale 
hjelpemidler.  

Behersker digitale verktøy 
jamf. IKT plan  

  

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 49 0 

  Evaluering av arbeidet på 
Enheten sammen med 

elevråd, FAU, SU og 
ansatte 

høy 
måloppnåelse 

0 

  Følge skolen sin 
sosialeplan 

 0 

  Gode relasjoner lærer - 
elev, elev - elev. 

Elevrådsarbeid 

 0 

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

foreldre undersøkelsen 70 %  

  plan overgang barnehage 
- skole 

 0 

  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 

 0 

 Utøy skole skal jobbe mot å bli en 
dysleksivennlig skole 

dysleksivennlig skole tilpasset 
opplæring for 

alle 

 

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

Gjennom et partsamarbeid  som er 
preget av respekt og  dialog. Hvor vi 
finner løsninger sammen.   

møte plan   

 Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelse. 

større tilfredshet i 
medarbeiderundersøkelse 

4, 5 0 

 Utøy skole og Barnehage skal ha et 
personale som jobber Best - i lag og 
som møter på jobb og trives med det. 

nærvær i prosent 97,0 % 97 
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Godt fysisk- og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring .  
Fortsette å holde fokus på gode relasjoner mellom elev- lærer, elev - elev. Gjennomføre skolens 
sosialeplan. JObbe gjennom elevrådet oG FAU for fokus på null- toleranse mot mobbing.  

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

Vi skal sikre god overgang barnehage til skole. 

Samarbeid mellom skole og barnehage om å følge den vedtatte planen for overgangen fra barnehage til 
skole. 

Utøy skole og Barnehage skal ha et personale som jobber Best - i lag og som møter på jobb og trives 
med det. 

Gjennom en uttrykt forståelse der alle ansatte ser sin viktige rolle i det å skape en skole og barnehage til 
det beste for alle barn og elever ved enheten . Alle ansatte skal få oppgaver de mestrer og oppgaver 
som gir dem utvikling .  

Utøy skole skal jobbe mot å bli en dysleksivennlig skole 

Skolen skal jobbe etter kriteriene fra Dysleksi Norge for å bli mer dysleksivennlig , i et samarbeid med 
Mosvik og Lyngstad skole som skal inngå i et felles oppvekstsenter .  

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

Målsetting nr 1: 
Ved å legge til rette for god dialog og samhandling med foresatte og aktører i nærmiljøet ønsker vi å 
skape identitet til eget nærmiljø, gi variert undervisning og kulturelle opplevelser. 

Skolen ønsker å sette  fokus på "nærmiljø". Dette skal skje gjennom erfaringer og kunnskap og med en 
praktisk tilnærming. Fortsette å utvikle samarbeidet med kommunens kulturintuisjoner. 

Barnehagen: Barna skal få kunnskap og erfaringer med lokale tradisjoner og samfunnsinstitusjoner, slik 
at de vil oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Barnehagen er livsgledebarnehage, som samarbeider med 
Maurtuva Vekstgård. 

Målsetting 2:  
Skolen skal støtte og bidra til at elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i 
skolehverdagen. Å ha fokus på at elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i et 
samspill med andre. Elevrådsarbeidet på skolen skal prioriteres. 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel , livsglede, mestring og følelse av egenverd. Legge til rette for å 
innarbeide gode vaner når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Forebygge krenkelse og mobbing. 

Målsetting 3: 
Samarbeid med foresatte og skolen, skal elevens beste være i fokus. Det foresatte og skolen har et felles 
ansvar for faglig og sosial utvikling av eleven. Det skjer gjennom en jevnlig dialog, elevsamtaler, 
kontaktmøter og foreldremøter. 
Skolen legger stor vekt på dialogen og samarbeidet med et aktivt FAU på skolen 

Samarbeid mellom foresatte og barnehagen, skal ha barnets beste som mål. Har felles ansvar for 
barnets trivsel og utvikling. Samarbeid på individnivå , gjennom daglig kontakt og ved to 
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foreldresamtaler pr. år. 
Samarbeid på gruppenivå, gjennom foreldrerådet . 

Skole og barnehage legger vekt på gode møter i skolen miljøutvalg og samarbeidsutvalg. Det er også 
viktig at foresatte inviteres inn på skolen og barnehagens arena i løpet av skole og barnehageåret . 

Gjennom stasing på IKt vil skolen bidra til at elever gjøres i stand til å møte morgendagens jobbmarked 
og sikrer at flere fullfører videregående utdanning og mestrer livene sine. 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   9 557 9 557 9 557 9 557 

Endring i år      
Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme Oppvekst 145 145 145 145 
Sum Endring i år  145 145 145 145 

Tidligere vedtatte endringer  145 145 145 145 

Konsekvensjustert ramme  9 702 9 702 9 702 9 702 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -10 -10 -10 -10 
Innsparing kurs og reiser Oppvekst -13 -13 -13 -13 
Sum Innsparingstiltak  -23 -23 -23 -23 

Nye tiltak      
50 % fagarbeider  Oppvekst 370 370 370 370 
Sum Nye tiltak  370 370 370 370 

Nye tiltak og realendringer budsjett  347 347 347 347 

Ramme 2021-2024  10 050 10 050 10 050 10 050 

 

Budsjettvurdering 
 
Enheten har hatt utfordringer med å holde rammen sin dette året med bakgrunn i økt aktivitet som 
følge av korona og gjennomføring av prosessen rundt medvirkning av ansatte, elever og foresatte i 
skape grunnlaget for oppvekstsentret, da ikke fiske midler er tilført enheten for å ivareta dette 
arbeidet.   Skolen har også i året som kommer en høy andel elever som har rett på veiledning og store 
pedagogiske ressurser for å kunne nyttiggjøre seg godt nok av undervisningen og meste skolehverdagen. 
Med dette som bakgrunn legges behovet for økt fagarbeiderressurs  på 50 %.  

 Det legges inn en satsing på skolebibliotek på utøy skole som en del av den kommunale satsingen, der 
enheten bruker pengene på lønnsmidler for å ivareta satsingen.  

økt ledelse på enheten  med 20 % finansieres gjennom en omfordeling på mellom skolene i vest.  

Endring i år 

Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme 

Fordeling etter elevtall 2020 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 
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Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Mosvik skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Førskole 2 676 2 808 2 801 2 801 2 801 2 801 
Grunnskole 5 144 5 244 5 308 5 308 5 308 5 308 
Skolefritidstilbud 215 205 205 205 205 205 

Sum 8 039 8 257 8 313 8 313 8 313 8 313 
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Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Mosvik barnehage og skole 2020 -2021 

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. Frivillige lag og organisasjoner er 
viktige brukere og samarbeidsparter av skolen og barnehagen. 

Både skole og barnehage har gode og moderne lokaler til opplæring. Barnehagen ble bygd for 45 
plasser, men har i dag 24 plasser og bemanning etter det. Det vil si at vi har arealkapasitet til 21 flere 
barn. Barnehagen og SFO har åpningstid fra kl 0630 - 1630. 

Mosvik skole har fasiliteter som hele kommunen benytter seg av. Utleierom som kjøkken og klasserom i 
Kombinasjonsbygget, er flittig brukt av frivillige lag og organisasjoner. Basseng og idrettshall er utleid så 
og si hver kveld, og bortimot alle helger i vinterhalvåret. Skoleåret 2020/2021 benytter alle 
barneskolene i Inderøy bassenget til svømmeopplæring i skoletida.  

Mosvik skole er en 4-delt skole med 45 elever skoleåret 2020-2021. Skolen har 4,8 lærerstillinger og 2,22 
fagarbeider. Fagarbeiderressurs dekker også SFO i samarbeid med barnehagen. Elevene er delt opp slik : 

1. klasse med 8 elever 

2/3 klasse med 15 elever 

4/5 klasse med 9 elever 

6/7 klasse med 13 elever 

Rektor er enhetsleder for barnehage og skole.  Antall elever i SFO høsten 2020 er en (1). 
Skole har fokus på leseopplæring og skolemiljø, herunder dysleksivennlig skole. I tillegg vil det dette 
skoleåret være et ekstra trykk på Fagfornyelsen. 

Mosvik barnehage har 17 barn (23 plasser) i 2020/21 - omtrent samme antall som foregående år. 
Barnehagen har i tillegg til styrer/leder SFO i 0,8 stilling, 2 pedagogiske ledere i 2 stillinger og 3 
fagarbeidere i 2,1 stilling. Aktiviteten i barnehagen er beskrevet i årsplanen for Mosvik barnehage.  
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  
2021 

Mål  
2024 

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. 

Aktivitetsplan skole, 
årsplan barnehage og 

møteplan 

10 10 

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

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

Rapportering barnehage 100,0 
% 

100,0 
% 

  Ressursbruk grunnskole 100 100 

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. 

Elevundersøkelsen 5,0 5,0 

  Sikre barns medvirkning i 
den daglige aktiviteten i 

barnehagen 

 0 

 Alle skal gis like muligheter til å utvikle 
sine evner og talent, individuelt og i 
samarbeid med andre.Jobbe for at Mosvik 
barnehage og skole skal bli 
dysleksivennlig. 

Nasjonale prøver 5. trinn i 
lesing 

50 50 

  Styrke barnehagen som 
læringsarena 

 0 

  Tilgang på IKT-
hjelpemidler; PC, 

Smartboard, IPad og andre 
helpemidler 

70 100 

 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 

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. 

Stabil nærværsprosent 97 97 

  Økt deltagelse på 
medarbeiderundersøkelsen 

0 0 

 
 
Mosvik barnehage og skole skal forholde seg til vedtatte budsjett med avviksmargin på +/ 2 % 
Enheten skal drive mest mulig effektivt innenfor vedtatte budsjettrammer. 

Virkemiddel for å nå mål 

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

Enheten skal drive mest mulig effektivt innenfor vedtatte budsjettrammer. 
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Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

 
Enheten skal nå målene gjennom: 

Sikre et trygt og godt barnehage- og skolemiljø gjennom aktiv innsats og oppfølging av "Handlingsplan 
for godt barnehage-og skolemiljø", samt god dialog og samhandling med heimene. 

Nært og godt samarbeid gjennom å følge opp årshjulet for samarbeidsorganene FAU og SU/SMU. 

Skolen og barnehagen er en del viktig del av barns oppvekstmiljø. Mosvik barnehage og skole skal bruke 
sine fysiske arealer innendørs og utendørs for å skape gode leke- og læringsarenaer for barn og elever 
både i skole-/barnehagetida og på fritida. Bruk av nærmiljø er også viktig for å kunne satse på aktiviteter 
som fremmer fysisk og psykisk helse. 

Skole og barnehage skal ha fokus på relasjoner og relasjonskompetansen. Vi skal ha gode og trygge 
voksne med god faglig og sosial kompetanse. Fokus på god voksentetthet på alle læringsarenaene vi 
driver opplæring på. 

Barn og elever skal få erfare medvirkning gjennom lek og læring. Elevråd skal være en viktig arena for 
medvirkning og påvirkning. Elevene skal oppleve medvirkning gjennom å bli sett og hørt i ulike arenaer i 
skolemiljøet.  

Mosvik barnehage og skole skal vedlikeholde og videreutvikle sine informasjonskanaler med foresatte, 
og fortsette det gode samarbeidet som er opparbeidet med aktører i nærmiljøet og kommunen forøvrig. 

 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   8 257 8 257 8 257 8 257 

Endring i år      
Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme Oppvekst 80 80 80 80 
Sum Endring i år  80 80 80 80 

Tidligere vedtatte endringer  80 80 80 80 

Konsekvensjustert ramme  8 337 8 337 8 337 8 337 

Innsparingstiltak      
Eiendom - Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -12 -12 -12 -12 
Veg - Innsparing kurs og reiser Oppvekst -12 -12 -12 -12 
Sum Innsparingstiltak  -24 -24 -24 -24 

Nye tiltak      
Sum Nye tiltak  0 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -24 -24 -24 -24 

Ramme 2021-2024  8 313 8 313 8 313 8 313 

 

Endring i år 
 

Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme 
Fordeling etter elevtall 2020 
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Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

 

Lyngstad skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Førskole 3 554 4 009 4 000 4 000 4 000 4 000 
Grunnskole 5 286 4 684 4 743 4 743 4 743 4 743 
Skolefritidstilbud 526 395 394 394 394 394 

Sum 9 367 9 089 9 138 9 138 9 138 9 138 
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Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Lyngstad skole og barnehage er organisert som en enhet med en enhetsleder som også er rektor i 
skolen, og en styrer i barnehage. Fra 1.1.21 vil skole og barnehage være separate enheter.  

Lyngstad skole og barnehage går inn i sitt siste skole-og barnehageår høsten 2021. Fra høsten 2022 skal 
Lyngstad skole og barnehage slås sammen med hhv. Utøy og Mosvik skoler - og Utøy barnehage til ett 
felles oppvekstsenter. Året som har gått etter at dette ble vedtatt, og de neste 1,5 årene som kommer, 
har vært og vil være preget av dette, både når det gjelder økonomi, personal og prioriteringer på ulike 
måter.  

Lyngstad barnehage har i dag 39 plasser fordelt på storbarns- og småbarnsavdeling. Dette året har, som 
det har for alle, vært preget av Corona-pandemien og ulike tiltak som følge av dette. Men personalet og 
foresatte har vist omstillingsevne- og vilje i både skole og barnehage, så det oppleves som enheten har 
håndtert situasjonen godt. Barnehagen fikk denne våren sendt ifra seg en utlært lærling, og tok i høst i 
mot en ny.  

Lyngstad skole er en skole med 43 elever og 9 ansatte, hvorav 6 er lærere og 2 er fagarbeidere. 
Personalet i skolen er svært stabilt. Skolen har i år 3 elever som 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.  

Lyngstad SFO har et redusert barnetall i år. Pr.1.11.20 er det fem barn som benytter seg av tilbudet. 

Skolen tilbyr i år digital leksehjelp som en prøveordning for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig for alle, 
dette i kombinasjon med fysisk leksehjelp på skolen. Pr.1.11.20 er det to barn som benytter seg av 
leksehjelptilbudet på skolen. Ingen har så langt valgt å koble seg på hjemmefra via Teams.  

Enheten har et aktivt partssamarbeid med en fast HMS-gruppe som møtes jevnlig. Gruppen består av 
plasstillitsvalgt, verneombud, styrer og rektor. Gruppen er enig om å opprettholde dagens organisering 
selv om skole og barnehage splittes fra 1.1.21. Dette for å ivareta prosessen frem mot nytt 
oppvekstsenter, og for å ivareta det gode samarbeidet mellom skole og barnehage som har eksistert 
over lang tid.  
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel Delmål Indikator Mål  

2021 
Mål  

2024 
Inderøy kommune skal yte god service med 
høg kvalitet til kommunens innbyggere 

    

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 . 

Ressursbruk 
Grunnskole 

100,00 100,00 

 Lyngstad skole og barnehage skal være en 
enhet som har et bevisst forhold til klima og 
miljø.  

Økt grad av 
digitale møter- 

reduserte 
reisekostnader 

6 000 5 000 

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 

50,0 50,0 

 Lyngstad skole og barnehage skal være en 
helsefremmende enhet der barna får 
nødvendige verktøy til å mestre livene sine nå 
og for framtida.  

Elevunders. 7. 
trinn - Trivsel 

4,4 4,5 

 Lyngstad skole skal jobbe mot å bli en 
dysleksivennlig skole.  

Hjelpemidler 2 000 2 000 

  PC-tetthet 70,0 % 100,0 
% 

  Tilgang på IKT-
hjelpemidler; 

PC, 
Smartboard, 

iPad og andre 
hjelpemidler 

for å hjelpe 
dyslektikere.  

  

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 aktivt 
partssamarbeid og reell medbestemmelse. 

Partssamarbeid 10 10 

 Lyngstad skole og barnehage skal ha et 
personale som jobber best- i lag og som møter 
på jobb og trives med det. Uttalt 
nærværsprosent: 97 

Sykefravær- 
nærvær 

97,0 % 97,0 % 

 
 
Lyngstad skole og barnehage skal forholde seg til vedtatte budsjett . 
Månedlig rapportering til rådmann, jevnlig oppdatering i Agresso og handlinger deretter.  

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.  

SOL skal jevnlig være tema på fellestid for lærere  

Lyngstad skole og barnehage skal ha et aktivt partssamarbeid og reell medbestemmelse. 

Faste møter og agenda.  
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Lyngstad skole og barnehage skal ha et personale som jobber best- i lag og som møter på jobb og 
trives med det. Uttalt nærværsprosent: 97 

- Ukentlige samarbeidsmøter på lærerteam - Jevnlige samarbeidsmøter med lærere og assistenter - 
Jevnlige personalmøter i barnehagen - Tilrettelegge for avdelingsvise møter i barnehagen og i SFO - 
Felles samlinger på planleggingsdager, hvis mulig. - Gode rutiner for oppfølging av sykemeldte - 
Proaktivitet ift personer som har statistisk høyt fravær i møte med mørketid. - Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen og vernerunde med fokus på psykososialt arbeidsmiljø. - Trivselstiltak på 
jobb: fredagskaffe, morgenmøter, volleyball, sosiale samvær på fritid.  

Lyngstad skole og barnehage skal være en enhet som har et bevisst forhold til klima og miljø.  

- Redusert bruk av fysiske møter- økt bruk av digitale plattformer. - Kildesortering av avfall.  

Lyngstad skole og barnehage skal være en helsefremmende enhet der barna får nødvendige verktøy 
til å mestre livene sine nå og for framtida.  

Livsmestring krever at man står støtt som menneske, fysisk, psykisk og faglig sett. Barnehagen og 
skolens rolle er å legge til rette for at denne utviklingen kan skje. Fysisk: Legge til rette for gode fysiske 
miljø inne og ute som inviterer til trivsel, leik og sosialt samspill. Psykisk: Legge vekt på inkluderende 
skole-og barnehagemiljø og et miljø preget av åpenhet, raushet og respekt. Legge til rette for ulike 
arenaer hvor elevstemmen kommer fram (elevsamtale, elevråd, elevundersøkelsen mm) Faglig: Være en 
barnehage og skole som legger grunnlaget for barnet basert på føringer i rammeplan og opplæringsplan 
og lovverk for skole og barnehage.  

Lyngstad skole skal jobbe mot å bli en dysleksivennlig skole.  

Skolen skal jobbe etter kriteriene fra Dysleksi Norge for å bli mer og mer dysleksivennlig, helst i 
samarbeid med Utøy og Mosvik skoler som skal inngå i felles oppvekstsenter Vest.  

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

Økonomi: 

Fra 1.1.21 blir skole og barnehage atskilte enheter. Det er svært viktig med et godt samarbeid og en god 
overlapping mellom enhetsleder og styrer for å sikre at tallene som legges inn på denne siden av året 
stemmer overens med det bildet styrer skal se fra 1.1.21. Samarbeid om månedsrapportering vil være 
nødvendig og viktig de første månedene, og også jevnlig utover året for å dele kompetanse og erfaring 
slik at man sikrer at enhetene fortsatt styrer mot balanse.  

Lesing: Lesing, skriving og regning er nasjonale satsningsområder for å ivareta målet om tidlig innsats og 
forebygging av frafall i skolen. Lyngstad skole forholder seg fortsatt til SOL som metode, og har også 
tilrettelagt for intensive kurs i lesing, skriving og regning dette skoleåret. Dette henger sammen med 
neste mål.  

Dysleksivennlig skole: Skolen har en arbeidsgruppe som jobber sammen mot målet om å bli en mer 
dysleksivennlig skole. Det er gjort og gjøres tiltak både på kommunenivå og skolenivå, og for Lyngstads 
del handler det også om å tenke i et fellesskap med Utøy og Mosvik skoler frem mot nytt 
oppvekstsenter. Målet er stadig økt kompetanse og ferdigheter på området.  

Nærvær: Lyngstad skole har tradisjonelt sett vært en enhet med lavt fravær. Lyngstad barnehage har 
ligget noe over. Enheten jobber med å avklare arbeidsevne til et par ansatte, og har som mål å få ned 
langtidsfraværet som følge av dette. 
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Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   9 089 9 089 9 089 9 089 

Endring i år      
Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme Oppvekst 76 76 76 76 
Sum Endring i år  76 76 76 76 

Tidligere vedtatte endringer  76 76 76 76 

Konsekvensjustert ramme  9 165 9 165 9 165 9 165 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -17 -17 -17 -17 
Innsparing kurs og reiser Oppvekst -10 -10 -10 -10 
Sum Innsparingstiltak  -27 -27 -27 -27 

Nye tiltak      
Sum Nye tiltak  0 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -27 -27 -27 -27 

Ramme 2021-2024  9 138 9 138 9 138 9 138 

 

Endring i år 
 

Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme 
Fordeling etter elevtall 2020 

Innsparingstiltak 

Eiendom - Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Prosjekt bibliotek 

Utgift til skolebiblioteksressurs på Lyngstad skole 
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Sandvollan skole og barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Førskole 6 105 6 350 6 338 6 338 6 338 6 338 
Grunnskole 10 612 9 472 9 901 9 901 9 901 9 901 
Skolefritidstilbud 90 295 293 293 293 293 
Bibliotek 0 0 100 100 100 100 

Sum 16 829 16 116 16 633 16 633 16 633 16 633 
 

 
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 2020 29,13 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 okt 2020 45 barn, 60 
plasser. Det er 13 årsverk på barnehagen. Disse årsverkene fordeler seg slik: fire årsverk ped.leder, ett 
årsverk barnehagelærer, sju årsverk fagarbeider og ett årsverk styrer. 
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Sandvollan skole er en 1-7 skole  med 98 elever. Elevtallet gikk noe ned fra høsten 2020, da det kom inn 
bare 10 elever. Dette fikk imidlertid ingen økonomiske konsekvenser. 

I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning. Høsten 2020 benytter 23 barn SFO. 
Skole og SFO har tilsammen 16,53 årsverk. Disse årsverkene fordeler seg slik: 11,2 årsverk lærere, 
3,45 årsverk fagarbeidere og ett årsverk enhetsleder. Tilsammen er det 1,3 årsverk i 
administrasjonsressurs. 
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Virksomhetsplan 

    

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

Inderøy kommune skal yte god 
service med høg 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. 
 

Elevundersøkelsa 5 5 

  Vurdering 
elevmedvirkning og 

elevvurdering 

5 5 

  Vurdering samhandling 
med heimen omkring 

elevens utvikling - 
foreldreundersøkelsen 

5 5 

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

Investere i digital kompetanse og 
løsninger som er miljø- og 
klimavennlige og som kan 
redusere framtidige 
driftskostnader 
Regnskap i henhold til budsjett  

Månedsrapportering Regnskap i 
hht budsjett 

Regnskap i 
hht budsjett 

  Økt antall digitale møter Økt antall 
teamsmøter 

Økt antall 
teamsmøter 

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.   

Foreldreundersøkelsen 5 5 

  Samhandling barnehage 5,0 5,0 

  Vurdering av samhandling 
grunnskole 

5,0 0,0 

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

Vurdering læringsmiljø 5,0 5,0 

 Jobbe mot å bli dysleksivennlig 
skole 
Lage milepælsplan 
Progresjon i gjennomføringen av 
planen 
Målretta tiltak ut fra kartlegging 
vår og høst (lesekurs, repetert  
lesing, digitale hjelpemidler 

Tilgang til digitalt utstyr Milepælsplan. 
Tilgang til 

utstyr delvis 
nådd 

Milepælsplan. 
Tilgang til 

utstyr delvis 
nådd 

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

Best i lag - sammen på jobb. 
Medarbeiderskap og 
lederutvikling 

Økt nærvær 97,0 % 97,0 % 
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 Kommunens overordna verdier 
med Åpenhet, Raushet og Respekt 
skal legges til grunn i 
organisasjonspolitikken 

Kommunens overordna 
verdier med Åpenhet, 

Raushet og Respekt skal 
legges til grunn i 

organisasjonspolitikken - 
Medarbeiderundersøkelse 

5,0 5,0 

 
 
- 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. 
 
Kompetanseheving i fht. fagfornyelsen, elevmedvirkning, egenvurdering og vurdering for læring. 

Best i lag - sammen på jobb. Medarbeiderskap og lederutvikling 

- Aktiv partgruppe: Arbeidsmiljø og delingskultur, nærvær - Arbeide aktivt med permisjonsreglement og 
sykefraværsoppfølging - Samarbeid med bedriftshelsetjenesten 

Investere i digital kompetanse og løsninger som er miljø- og klimavennlige og som kan redusere 
framtidige driftskostnader 

Regnskap i henhold til budsjett  

Kompetanseheving IKT Rydde i digitale systemer og programvare Investere i lisenser Kompetanseheving 
ansatte Økt bruk av digitale møter som kan redusere reising  

Jobbe mot å bli dysleksivennlig skole 

Lage milepælsplan 

Progresjon i gjennomføringen av planen 

Målretta tiltak ut fra kartlegging vår og høst (lesekurs, repetert  lesing, digitale hjelpemidler 

Kompetanseheving Opparbeide god tilgang på digitalt utstyr Jobbe med temaet ukentlig 

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

Arbeide grundig med medarbeiderundersøkelsen. Sette opp tiltak med bakgrunn i den, og bestemme 
hvordan vi skal jobbe videre med det.  

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

 
Samhandling med heimene og lokalmiljøet: 

- Skriftlig foreldreundersøkelse for grunnlag for å vurdere resultater og videre tiltak. 
- Utviklingssamtaler og foreldremøter sikrer god dialog. 
- Gode rutiner for samarbeid mellom foreldre og skole/barnehage 
- Gode avtaler med lokalmiljøet om samarbeid 
- Foreldreskolen for foreldre i første klasse 
- Gode rutiner for overgang mellom skole og barnehage 
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Læringsmiljø: 
- Innarbeide gode rutiner knytta til sosial læreplan og oppfølging av ny §9A 
- God samhandling med foreldre 
- Kompetanseheving på læringsmiljø 
- Kursing i "Mitt valg". Et verktøy for å utvikle gode læringsmiljø. 
- Trivselsledere i friminutt 
- Fokus på økt fysisk aktivitet 
- Elevrådet blir tatt med mer på både å arrangere aktiviteter og på å reflektere omkring ulike 
problemstillinger knyttet til læringsmiljø. 
- Prøve ut ordninger for skolemåltid i mindre skala. 

Barn- og elevmedvirkning 
- Kompetanseheving, bl.a.ifht. fagfornyelsen og vurdering for læring. 
- Elevundersøkelsen i skolen og brukerundersøkelsen i barnehagen gir grunnlag for å vurdere resultat og 
videre tiltak. 
- Gode rutiner for elevmedvirkning 
- Gode rutiner for deling av gode underveisvurderinger 

Rasjonelle digitale systemer og kompetente ansatte: 
- Kompetanseheving 
- God planlegging og utvelgelse av riktige systemer innen IKT 

Medarbeiderundersøkelsen 
- Analysere medarbeiderundersøkelsen og diskutere aktuelle problemstillinger 
- Sette opp tiltak med bakgrunn i medarbeiderundersøkelsen 
 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   16 116 16 116 16 116 16 116 

Tiltak forrige år      
Bistand helsehjelp i skolen Oppvekst -100 -100 -100 -100 
Sum Tiltak forrige år  -100 -100 -100 -100 

Endring i år      
Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme Oppvekst 183 183 183 183 
Sum Endring i år  183 183 183 183 

Tidligere vedtatte endringer  83 83 83 83 

Konsekvensjustert ramme  16 200 16 200 16 200 16 200 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -15 -15 -15 -15 
Innsparing kurs og reiser Oppvekst -15 -15 -15 -15 
Vikarbruk Oppvekst -140 -140 -140 -140 
Sum Innsparingstiltak  -170 -170 -170 -170 

Nye tiltak      
Tiltak knyttet til styrket ressurs enkeltelev Oppvekst 603 603 603 603 
Sum Nye tiltak  603 603 603 603 

Nye tiltak og realendringer budsjett  433 433 433 433 

Ramme 2021-2024  16 633 16 633 16 633 16 633 
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Tiltak forrige år 
 

Bistand helsehjelp i skolen 
Behovet for helsehjelp i skolen vurderes fortsatt like stort. Forrige skoleår (2018-2019) fikk enheten kr. 
200.000 for å dekke dette behovet. Enheten mistet kr. 100.000 av denne bistanden i 2019. Vi mener at 
behovet fortsatt er like sterkt, og jobber med søknad om ny vurdering. 

Endring i år 

Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme 

Fordeling etter elevtall 2020 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Vikarbruk 

Enheten sparer på vikarer  

Nye tiltak 

Prosjekt bibliotek prosjektmidler 

Inderøy kommune har fått midler eksternt til skolebibliotek. I tilsagnsbrevet får vi 900.000. Det ligger en 
føring på at kommunen på også bidra med minst 30% av den totale potten.  

Tiltak knyttet til styrket ressurs enkeltelev 

Elev med særskilt behov 
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Inderøy ungdomsskole 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Fordeles på flere funksjoner 0 0 -100 -100 -100 -100 
Grunnskole 23 747 24 246 25 089 24 989 24 889 24 889 
Voksenopplæring 559 577 576 576 576 576 

Sum 24 382 24 824 25 565 25 465 25 365 25 365 
 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Ved Inderøy ungdomsskole er det skoleåret 2020/2021 256 elever og 50 ansatte.  

Ved oppstarten av skoleåret er det tilsatt to nye lærere og to miljøterapeuter med spesialpedagogisk 
bakgrunn. Dette har kommet i stand som en følge av inngått avtale med Trøndelag fylkeskommune, 
hvor vi tilføres midler for å gi elever knytte til Stiftelsen Crux (Rostad) et nærskoletilbud etter at 
skoledelen av Rostad ble nedlagt sommeren 2020. 

Ved voksenopplæringen er det ca. 10 elever, og tre ansatte i undervisningsstillings- /logopedstillinger. 
Undervisningsdelen utgjør 1,35 stilling, og 0,15 stilling er knyttet til ledelse av tjenesten. 
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  
2021 

Mål  
2024 

Inderøy kommune skal yte god service med 
høg 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, effektivitet 
og dekningsgrad for 

tjenesten. 

 0 

 Være en samfunnsaktiv skole. 
 
 

Ulike 
samarbeidsprosjekt 

gjennomført 

 0 

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

God bevissthet om, og opplæring i miljø- og 
forbrukerspørsmål. 

   

 Regnskap i balanse Månedsrapportering Balanse Balanse 

  Ressursbruk 
grunnskole 

  

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

Elevene skal bli samfunnsaktive, og skal 
delta i demokratiske prosesser i skolen. 

Elevdemokrati og 
elevmedvirkning 

3,4 3,4 

 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 
- Trivsel 

4,2 4,2 

 Jobbe for et mobbefritt miljø ved skolen. Mobbing på skolen 6,5 % 4,0 % 

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

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

43,0 43,6 

  Nasjonale prøver 9. 
trinn: Lesing 

54 54 

  Nasjonale prøver 9. 
trinn: Regning 

54 54 

 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 

 0 

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

En veletablert arbeidsgiverpolitikk i en 
helsefremmende organisasjon. 
 

Sykefravær 6,5 % 5,0 % 

 
 
Elevene skal bli samfunnsaktive, og skal delta i demokratiske prosesser i skolen. 
Stort trykk på opplæring i elevdemokrati, med fokus på klasseråds-, elevråds og annet rådsarbeid. 

Elevene skal få mulighet til å prestere godt ut fra egne forutsetninger i alle fag.  
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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. 

Økt bevissthet om skolens læringsmiljø gjennom deltakelse i pulje 4 i Utdanningsdirektoratets satsing på 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø.  

En veletablert arbeidsgiverpolitikk i en helsefremmende organisasjon. 

God dialog mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse i arbeidet med å prioritere innsatsområder vi bør bli 
bedre på, samt planlegge og gjennomføre tiltak for bedre måloppnåelse. Godt partssammensatt 
samarbeid på enheten, med regelmessige møter i partssammensatt gruppe. 

God bevissthet om, og opplæring i miljø- og forbrukerspørsmål. 

Være en miljøbevisst skole hvor vi lærer opp nye generasjoner til å stille kritiske spørsmål til ressursbruk. 

Jobbe for et mobbefritt miljø ved skolen. 

Satse på elevmedvirkning og elevdemokrati. Jobbe med miljøarbeid i alle klasser. 

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

Skolen skal jobbe godt med å klargjøre mål og aktiviteter for å nå målene. Skolen satser på 
tolærersystem, og gjennom dette vil vi gi både tilpasset opplæring til alle elevene, og 
spesialundervisning til elever med behov for dette. Skolen har gode fasiliteter, og gjennom å utnytte 
tilgangen på lærestoff i både papirform, men først og fremst i digital form, skal alle elever få god 
tilpasset opplæring. 

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. 

Opprettholde 25% logopedstilling med fokus på omtalt målgruppe. Tilby god undervisning en til en og i 
små grupper for målgruppen. 

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

Ta i bruk digitale læringsressurser i undervisningen. Implementere Overordnet del av ny læreplan i 
skolen. Ta i bruk temaarbeid i tråd med sentrale tema i de nye læreplanene. 

Være en samfunnsaktiv skole. 

I arbeidslivsfag og valgfag skal skolen påta seg samfunnsnyttige oppdrag og jobber som styrker 
kontakten med lokalt næringsliv, kommunale aktører, og øvrig samfunnsliv. I AKSET skal skolen jobbe for 
samarbeid på tvers mellom enhetene. Ungdomsskolen skal ha et godt samspill med nærings- og 
arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet. Et viktig prosjekt er samarbeidet rundt 
månedlige skolemåltid basert på frivilligheten og lokalt næringsliv. Skolen skal i samarbeid med 
næringsforening og ulike næringsutøvere arrangere bedriftsmesse for avgangselever. 

Ha et godt voksenopplæringstilbud til elever som har rett til opplæring etter opplæringslovens § 4A-2. 

Opprettholde 25% logopedstilling med fokus på omtalt målgruppe. Tilby god undervisning en til en og i 
små grupper for målgruppen. 
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Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

Det holdes stort trykk på arbeidet i forhold til ny § 9A i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø. Sosial 
læreplan revideres og utformes i tråd med den nye lovteksten. Elever, ansatte og foreldre involveres i 
arbeidet.  

Det legges godt tilrette for gjennomføring med bruk av IKT for å sikre et riktig resultat ved 
gjennomføring av alle nasjonale prøver. 

Det jobbes aktivt for å øke både elever og ansattes ikt-ferdigheter, basert på aktiv bruk av de redskap og 
den programvare vi til enhver tid rår over. 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   24 824 24 824 24 824 24 824 

Endring i år      
Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme Oppvekst 474 474 474 474 
Sum Endring i år  474 474 474 474 

Tidligere vedtatte endringer  474 474 474 474 

Konsekvensjustert ramme  25 297 25 297 25 297 25 297 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -17 -17 -17 -17 
Innsparing kurs og reiser Oppvekst -16 -16 -16 -16 
Sum Innsparingstiltak  -33 -33 -33 -33 

Nye tiltak      
Alternativ opplæringsarena - lokasjon 
Maurtuva 

Oppvekst 200 100 0 0 

Nye læreverk Oppvekst 100 100 100 100 
Sum Nye tiltak  300 200 100 100 

Nye tiltak og realendringer budsjett  267 167 67 67 

Ramme 2021-2024  25 565 25 465 25 365 25 365 

 

Endring i år 
 

Innlemming styrking 1.-10.klasse i ramme 
Fordeling etter elevtall 2020 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Alternativ opplæringsarena - lokasjon Maurtuva 

Vi har en avtale med Maurtuva om å kunne benytte deres lokasjon som alternativ opplæringsarena for 
elev med særskilte behov. 
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Nye læreverk 

Fra høsten 2020 trådte Fagfornyelsen i gang for fullt. Skolen har mange læreverk som har gått ut på 
dato, og det må gjøres innkjøp av nye. I tråd med nye ikt-muligheter vil det primært bli kjøpt inn digitale 
læreverk. Fordelen med disse er bl.a. at de raskt kan skiftes ut, i og med at det betales en årlig lisens for 
læreverket. Ulempen er at digitale bøker er dyrere enn ordinære papirbøker. I løpet av tre år betaler vi 
det samme i lisenser for ei bok som det koster å kjøpe ei papirbok. Vanligvis varer papirbøker 8-10 år før 
de må skiftes ut. Det er derfor mer enn en fordobling av utgifter knyttet til læreverk nå imot tidligere.  

Prosjekt bibliotek 

Skolebibliotekprosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og ungdomsskolens andel budsjetteres 
brukt i 2021 til økt skolebibliotekarressurs. 

Økte inntekter fra Trøndelag fylkeskommune knyttet til avtale om undervisning 

Kommunen har inngått avtale med Trøndelag fylkeskommune som gir økt ramme for tilsetting av 
spesialpedagogisk ressurs øremerket til elever med spesialpedagogisk behov som bor i institusjon. 

 

Sakshaug barnehage 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 0 1 1 1 1 1 
Førskole 9 289 9 381 9 349 9 349 9 349 9 349 
Styrket tilbud barnehage 13 6 6 6 6 6 

Sum 9 325 9 388 9 356 9 356 9 356 9 356 
 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Sakshaug barnehage har pr. i dag 67 barn fordelt på fem avdelinger. Grunnbemanning består av 7,8 
stillinger bemannet med barnehagelærer og 9,5  stillinger med barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har 
barnehagen to lærlinger; en i ordinært lærlingeløp gjennom Inderøy kommune og en lærling gjennom 
NAV. 

Sakshaug bhg har en ekstraressurs fra flyktningetjenesten i100 % stilling, og ca 70 % stilling, 
spesialpedagogisk ressurs.  
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Virksomhetsplan     

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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

Barnehagen skal være synlig i 
nærmiljøet og samarbeide 
med instansene rundt oss.  

Samarbeid med nærmiljøet Ukentlig Ukentlig 

 Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø 
og ett høyt nærvær. 

Nærværsprosent 95 95 

  Partsmøter Månedlig Månedlig 

  Vi skal ha ett godt 
arbeidsmiljø og ett høyt 

nærvær. - 
Medarbeiderundersøkelsen 

5 5 

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. 

Barnehagen skal gi barn og 
foreldre god tilvenning for 

å gi tilhørighet og trygghet. 
- Foreldreundersøkelsen 

100 100 

 Barnehagen skal samarbeide 
og samspille aktivt med 
nærmiljøet.  

Aktiv bruk av nærmiljøet Ukentlig Ukentlig 

  Omdømmebygging  Gode 
tilbakemeldinger  

 Gode 
tilbakemeldinger  

 Bruke IST- 
oppvekstadminiastrativ system 

IST 100,0 % 100,0 % 

 Øke kompetansen i forhold til 
digitale verktøy og og få på 
plass digitalt utstyr. Digital 
samarbeidsform mellom 
barnehagen og hjemmet. 

Bruk av digitale verktøy Økt grad Stor grad 

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

Sakshaug barnehage skal 
holde vedtatt budsjett.  

Sakshaug barnehage skal 
holde vedtatt budsjett.  - 

God økonomistyring 

0% 0% 

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

Barn og voksne skal ha økt 
fokus på klima/miljø. 

Digitale møter 30% 30% 

  Tiltak for å redusere plast 
og miljøfarlige stoffer 

Redusert bruk Redusert bruk 

 Barnehagen skal ha fokus på 
riktig ernæring og 
helsefremmende aktiviteter. 
Livs mestring som overordnet 
fokus i følge kvalitetplanen for 
skole og barnehage. 

Riktig kosthold og fysisk 
aktivitet 

Dagens nivå Dagens nivå 

 Barnehagen skal jobbe aktivt 
med inkluderende barnehage 
og skolemiljø.  

Nulltoleranse mot mobbing 
og krenkelser 

0,0 % 0,0 % 

 Barnehagen skal legge til rette 
for gode leike og 
læringsmuligheter.  

Barnehagen skal legge til 
rette for gode leike og 

læringsmuligheter.  - 
Tilfredshet 

100% 100% 

 Det skal legges til rette for 
barns medvirkning. 

Det skal legges til rette for 
barns medvirkning. - 

Tilfredshet 

Tilfredshet Tilfredshet 
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 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. 

Brukerundersøkelse  
tilfredshet 

100,0 % 100,0 % 

  Foreldremøter/samtaler 2 2 

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

Møter med helsestasjonen 
og flyktningetjenesten  

Månedlig Månedlig 

 Vi skal sikre god overgang fra 
barnehage til skole. 

Samarbeid med skolen og 
følge vedtatt plan for 

overgang fra barnehage til 
skole 

Jevnlig 
samarbeid 

Jevnlig 
samarbeid 

 
 
Barnehagen skal gi barn og foreldre god tilvenning for å gi tilhørighet og trygghet. 
Kompetente voksne med god kunnskap om tilknytning i møte med barn og foreldre for en trygg og god 
start i barnehagen. 

Barnehagen skal ha fokus på riktig ernæring og helsefremmende aktiviteter. Livs mestring som 
overordnet fokus i følge kvalitetplanen for skole og barnehage. 

i serverer sunn mat i barnehagen og vi legger til rette for god fysisk aktivitet ute og inne.  

Barnehagen skal jobbe aktivt med inkluderende barnehage og skolemiljø.  

Ta fram handlingsplanen aktivt, personalgruppen skal kjenne til den. Ta tak i eventuelle saker med en 
gang. Det er under utarbeiding en ny plan som har fokus på mobbing og krenkelser ut fra prosjektet vi er 
en del av gjennom UDIR -Inkluderende barnehage -og skolemiljø. Ha fokus på Implementering av 
prosjektet til hele personalgruppen. 

Barnehagen skal legge til rette for gode leike og læringsmuligheter.  

Voksne med kunnskap om leik og læring. Gå på turer i nærmiljøet, bruke naturen som arena for 
helsefremmende aktiviteter. Fokus på rommet som den 3. pedagog. 

Barnehagen skal samarbeide og samspille aktivt med nærmiljøet.  

Vi skal være aktive i nærmiljøet gjennom turer til ulike aktører som skole, rådhuset, butikken, E@, 
Mustrøparken, Nils Aas, biblioteket osv. Vi er en Livsglede barnehage og har samarbeid med 
Inderøyheimen. Samarbeider aktivt med barneskolen med tanke på førskolebarna. 

Barnehagen skal være synlig i nærmiljøet og samarbeide med instansene rundt oss.  

VI er en livsgledebarnehage og har fast samarbeid med Inderøyheim. Vi samarbeider med skolen for god 
overgang barnehage- skole. Vi oppsøker butikker, næringsliv, rådhus og virksomheter som finnes i 
nærområdet. 

Det skal legges til rette for barns medvirkning. 

Legge til rette for og oppmuntre barna til å uttrykker sitt syn på barnehagens virksomhet. Tilpasses 
barnas alder, erfarings- og modningsnivå. Kompetanseheving på temaet "barne samtalen" for å ivareta 
barnets stemme. 
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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. 

Daglig foreldresamarbeid, foreldresamtaler, samarbeidsutvalg. Observasjoner av barn, med henvisning 
til rett instans hvis nødvendig. 

Sakshaug barnehage skal holde vedtatt budsjett.  

Ha god økonomistyring. +/- 2%. 

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

Fortsette å samarbeide tett med flyktning-tjenesten og helsestasjonen og tilegne oss kunnskap om flere 
kulturer. Bevare mangfoldet vi har i barnehagen.  

Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø og ett høyt nærvær. 

Ha fokus på hva som fremmer nærvær og jobbe med oppfølging av sykmeldte. Ha aktiviteter som 
fremmer ett godt arbeidsmiljø som for eksempel trimturer, sommer og juleavslutning, kake ved 
bursdager o.l. Deltakelse for alle ansatte gjennom sykefraværsprosjektet.  

Vi skal sikre god overgang fra barnehage til skole. 

Følge plan for overgang fra barnehage til skole. Bruke skolen som leikeplass og turmål. 

Øke kompetansen i forhold til digitale verktøy og og få på plass digitalt utstyr. Digital samarbeidsform 
mellom barnehagen og hjemmet. 

Satsing i følge kvalitetsplanen for oppvekst. 

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

BRUKER 

 Fokus på gode relasjoner på alle plan, voksen – barn, barn – barn og voksen – voksen. Vi er 
deltakere i prosjektet inkluderende barnehage og skolemiljø og har fokus på å forebygge 
mobbing og krenkelser i barnehagen. Vi jobber for at vi skal ha ett inkluderende miljø hvor alle 
føler seg verdsatt og respektert. 

 Det skal legges til rett for barns medvirkning. Vi oppmuntrer barna til å uttrykke sitt syn på 
barnehagens virksomhet. Dette tilpasses barnas alder, erfarings- og modningsnivå. 

 Barnehagen skal ha aktiviteter som fremmer god psykisk og fysisk helse. Vi bruker 
nærområdet/uteområdet som arena. Vi har fokus på bra kosthold og helsefremmende 
aktiviteter. 

 Vi skal ha ett nært og godt samarbeid med hjemmet for best mulig å ivareta barnas behov for 
omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag fo allsidig utvikling. Lek, omsorg , 
læring og danning skal ses i sammenheng. Vi skal ta vare på og verdsette mangfoldet vi har i 
barnehagen. 

 Barnehagen og skolen samarbeider tett for å sikre best mulig overgang fra barnehage til skole. 

 Observasjoner for å sikre rett hjelp til rett tid. Samarbeide med andre instanser som PPT, 
barnevern, helsestasjon, familiesenter osv. 
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MEDARBEIDER 

 Barnehagen skal ha et bra arbeidsmiljø og det skal være trivelig å arbeide i Sakshaug barnehage. 
Vi har partssamarbeid med fastsatte møter hver måned. Vi skal jobbe aktivt for å bevare ett 
godt arbeidsmiljø og ha fokus på hva som fremmer nærvær. Vi jobber for å være en 
helsefremmende organisasjon. 

ØKONOMI 

 God økonomistyring med månedlig rapportering. 

SAMFUNN 

 Barnehagen skal samarbeide og samspille aktivt med nærmiljøet. 

Strategi: Vi skal være aktive i nærmiljøet gjennom turer til ulike aktører som skole, rådhuset, 
butikken, E@, Musstrøparken o.l. Vi er en livsgledebarnehage hvor vi jevnlig besøker 
Inderøyheimen. 

 Tett samarbeid med skolen for å sikre best mulig overgang fra barnehage til skole. 

KLIMA/MILJØ 

 Økende grad av digitale møter som også gir gevinst i mindre reising. 

 Mindre bruk av plast. 

 Barna skal lære å ta vare på naturen. Vi har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og 
praksis for ett mer bærekraftig samfunn.  

 Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   9 388 9 388 9 388 9 388 

Konsekvensjustert ramme  9 388 9 388 9 388 9 388 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Oppvekst -13 -13 -13 -13 
Innsparing kurs og reiser Oppvekst -18 -18 -18 -18 
Sum Innsparingstiltak  -31 -31 -31 -31 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -31 -31 -31 -31 

Ramme 2021-2024  9 356 9 356 9 356 9 356 

 

Innsparingstiltak 
 

Gevinster ved rammeavtaler 
Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 
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NAV Inn-Trøndelag 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 1 286 1 250 2 300 2 300 2 300 2 300 
Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

4 711 4 680 4 830 4 830 4 830 4 830 

Overføringsutgifter 7 251 5 480 6 480 6 480 6 480 6 480 
Finansutgifter 34 40 40 40 40 40 

Sum Driftsutgifter 13 349 11 450 13 650 13 650 13 650 13 650 

Driftsinntekter       
Refusjoner -312 -270 -270 -270 -270 -270 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 -10 -10 -10 -10 -10 

Sum Driftsinntekter -312 -280 -280 -280 -280 -280 

Sum 13 037 11 170 13 370 13 370 13 370 13 370 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
NAV Inn-Trøndelag lokasjon Inderøy 

Fra 1. januar 2018 ble NAV Inn-Trøndelag etablert, der Inderøy sammen med Verran, Snåsa og Steinkjer 
inngikk i et interkommunalt samarbeid med Steinkjer som vertskommune. Fra 1. januar 2020 ble Verran 
og Steinkjer slås sammen til en ny Steinkjer kommune. 

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 

Nav Inn-Trøndelag har i hovedsak to kommunale utgiftsområder. Dette er egne ansatte og utgifter til 
økonomisk sosialhjelp. 

Utfordringer og strategi 

Nav Inn-Trøndelag har i hovedsak to kommunale utgiftsområder. Dette er egne ansatte og utgifter til 
økonomisk sosialhjelp. Antall ansatte har i de siste årene stadig blitt redusert og ledige stillinger er blitt 
satt vakante. Bemanningen for å håndtere antall søknader om økonomisk sosialhjelp er nå svært 
marginal. Kapasitetsutfordringene medfører at det ikke jobbes tilstrekkelig med veiledning og 
oppfølging for å få brukerne selvberget. 
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NAV har i månedsrapporter  prognosert et merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Årsakene til dette er 
sammensatte. På nasjonalt nivå har det i de siste 4-5 årene vært jevn økning i denne typen utbetalinger 
og hver mottaker har fått høyere utbetalinger. Antallet langtidsmottakere har også økt og flere har hatt 
økonomisk sosialhjelp som eneste inntekt. I forbindelse med siste statsbudsjett ble det i «grønt hefte» 
anslått at denne typen utgifter utgjør 5,78% av kommunenes samlede utgifter.  

Det vurderes at opprinnelig budsjett ikke er tilstrekkelig realistisk og derved gir store avvik både på kort 
og lengre sikt. 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har som mål å få mottakere av økonomisk sosialhjelp til å klare seg selv 
gjennom å kvalifisere seg til ordinært arbeid og lønnsinntekt. Dette er en ytelse som gir noe større 
budsjettbelastning på kort sikt, men lavere belastning på lang sikt da målsettingen til mottakeren er å 
klare seg på egen inntekt. Overgangen fra KVP til varig arbeid var i 2019 ca 75%. Deltakere i KVP er stort 
sett selvforsørget med sin KVP-stønad. 

 

Nav 

Virksomhetsplan 

 
     
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel Delmål Indikator Mål  

2021 
Mål  

2024 
Inderøy kommune skal yte god service med høg 
kvalitet til kommunens innbyggere 

Følge de lovpålagte oppgavene som ligger til det 
kommunale NAV kontoret, Lov om sosiale 
tjenester i NAV samt yte god forvaltningsskikk i 
tråd med forvaltningsloven. 

Kvalitets 
indikatorer 

  

  KVP - 
overgang til 

arbeid 

70,0 
% 

70,0 
% 

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

Forebygge barnefattigdom og utenforskap Prioritere 
barnefamilier 

i alle 
tjenester 

som tilbys 
ved NAV 
kontoret 

55 45 

 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   11 170 11 170 11 170 11 170 

Endring i år      
Sum Endring i år  0 0 0 0 

Konsekvensjustert ramme  11 170 11 170 11 170 11 170 

Nye tiltak      
KVP NAV  Inn-

Trøndelag 
1 050 1 050 1 050 1 050 

VTA NAV  Inn-
Trøndelag 

150 150 150 150 

Økonomisk sosialhjelp NAV  Inn-
Trøndelag 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Sum Nye tiltak  2 200 2 200 2 200 2 200 

Nye tiltak og realendringer budsjett  2 200 2 200 2 200 2 200 

Ramme 2021-2024  13 370 13 370 13 370 13 370 
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Endring i år 
 

Korr.  innen ramme  - økning økonomisk sosialhjelp 
Registrert øk sosialhjelp på feil funksjon (2420) 

Nye tiltak 

KVP 

Økning KVP: 

VTA 

Tiltaket gjelder kommunal egenandel ved økning av antall VTA plasser i Inderøy. 

 

Kultur og fritid 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

Virksomhetsområdet administreres av enhet for kultur og fritid. Det overordnede politiske 
ansvaret ligger hos hovedutvalg Folk. 

Enhet for kultur og fritid er organisert under sektor for oppvekst og kultur med enhetsleder som 
har faglig ansvar og personalansvar for biblioteksjef og kulturskolerektor. Enheten har totalt 10,44 
årsverk. 

Inderøy kommune har historisk hatt tradisjon for å prioritere ressurser til kultur- og fritidsaktiviteter, og 
denne strategien ønsker man å videreføre i årene framover. Rådmannen vil bidra til et bredt og godt 
tilbud innenfor kultur og fritid til beste for alle innbyggere, og vurderer innsatsen opp mot barn og unge 
som særs viktig. Kulturbegrepet favner vidt, og det betyr at man må tenke bredt ved tildeling av 
ressurser. 

Samarbeid med lokale lag og foreninger er viktig for å skape det brede kultur- og fritidstilbudet man 
ønsker i kommunen. Mange innbyggere i Inderøy har et stort engasjementet for kulturområdet, 
inkludert friluftsliv, og deltar aktivt på mange arenaer. Det kan for eksempel være som frivillig aktør i 
idrettslag, teaterlag, korps, kor, 4H, Røde kors og så videre. Disse aktørene bidrar til at Inderøy framstår 
som en kulturkommune og, ikke minst, gir innbyggerne gode opplevelser. 

Lavterskel-tilbud som favner alle barn og unge i Inderøy, er fortsatt en viktig satsing. BUA med sitt utlån 
av utstyr til friluftsaktiviteter, organiseres i samarbeid med frivilligheten. Det gir et godt tilbud til barn, 
unge og deres foreldre både sommer og vinter . 

Kulturskolen har pr i dag 279 elevplasser, og 41 elever på venteliste (pr. GSI 01.10.20). Det er fortsatt et 
ønske om at man kan tilby kulturskole til alle som ønsker det. Dette vil måtte kreve ekstra bevilgninger. 
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Kostra-analyse 

 
 Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Inderøy 

2019 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Bibliotek nettodriftsutgifterandel av 
totale utgifter (prosent) 

0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 

Netto driftsutgifter for 
kultursektoren per innbygger i 
kroner 

2 862 2 854 2 797 2 480 2 669 2 602 2 549 

Netto driftsutgifter i prosent 392 
andre religiøse formål (B) 

0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Netto driftsutgifter kultursektoren i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 

4,9 % 4,7 % 4,5 % 3,9 % 3,9 % 4,3 % 4,1 % 

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

701 754 763 784 735 646 644 

Dekningsgrad        
Andel barn i gr.skolealder på 
venteliste til komm musikk- og 
kulturskole, av barn i alderen 6-15 år 

4,6 % 4,8 % 4,7 % 5,0 % 3,0 % 4,4 % 3,2 % 

 
  

Bibliotek; netto driftsutgifter, andel av totale utgifter (prosent)   

Kommentar: Netto driftsutgifter til bibliotek har hatt en svak nedgang fra 2018 til 2019, og ligger 0,1% 
under Trøndelag og 0,2 under landet uten Oslo og kostragruppe 11.   

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger (i kr)  

Kommentar: Driftsutgiftene per innbygger har hatt en nedgang fra 2017 til 2019, og ligger litt under 
sammenlignbare grupper (Trøndelag, kostragruppe 11 og landet uten Oslo) 

Netto driftsutgifter til 392, andre religiøse formål (B) (i prosent) 

Kommentar: Driftsutgifter andre religiøse formål tas over av staten, og faller dermed bort f.o.m. 2021. 

Netto driftsutgifter, kultursektoren, i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 

Kommentar: Det har vært en nedgang i netto driftsutgifter til kultursektoren siden 2016, noe som blant 
annet har sammenheng med nedlegging av Inderøyfest og en mindre nedgang i tilskudd til lag og 
foreninger. Inderøy bruker ligger i 2019 på linje med kostragruppe 11, 0,4 under Trøndelag og 0,2 under 
landet uten Oslo.  

Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393, per innbygger (i kr) 

Kommentar: Netto driftsutgifter til Inderøy kirkelige fellesråd, har økt betydelig i 2017-2019, og ligger 
godt over det andre sammenlignbare grupper bruker på tjenesten.  
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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 2019 5,0%, en økning siden 2016. Dette 
er noe høyere enn for sammenlignbare grupper: Trøndelag har 4,4% av elevene på venteliste i 2019, 
landet uten Oslo har 3,2% og kostragruppe 11 har 3%. 

Utfordringer og strategi 

Stategier 

Kulturminnesatsing 

 
I ny temaplan for kulturminner, vedtatt i kommunestyret 12.03.19, har man utarbeidet en 
handlingsplan. Noen av satsingene/tiltakene man har i budsjettperioden er: 

- registrering av fornminner i Mosvik; bygninger fra før 1900 

- registrering av naust; bygninger over 100 år 

- registrering av bygninger og anlegg fra tida etter 1900, inkludert off. bygg og anlegg 

- vern gjennom kommunale planer og vern gjennom bruk 

- formidling 

- utarbeide kulturhistorisk analyse 

- vedlikehold av enkeltobjekt 

- merking av kulturminner langs stier 

- utarbeide en formidlingsplan som omfatter vikitige kulturmiljø og enkeltkulturminner 

- utarbeide veiledere 

Prosjekt Folkeverksted i Inderøy bibliotek 

 
Målet med prosjektet er at biblioteket skal bli en arena for kreativitet og skaperglede; et sted for å spre 
kunnskap om hvordan man kan designe, fikse og mekke frem spennende nyvinninger og ideer. 

Prosjektbeskrivelse 

Inderøy bibliotek er i gang med å etablere folkeverksted som en arena for integrering og kreativitet, i 
samarbeid med en rekke frivillige lag og organisasjoner på Inderøy. Bl.a. ønsker vi at folkeverkstedet skal 
speile det samfunnet biblioteket er en del av, med et økende fokus på gjenbruk, reparasjon og 
redesign. Samlokaliseringen i AKSET kultur- og skolesamfunn gir gode rammebetingleser og dermed rom 
for undring og begeistring både for barn og voksne, og dette ønsker vi å videreføre i Folkeverkstedet.  

Ved å tilrettelegge for utvikling for alle brukergrupper, ønsker vi å øke kunnskapen om hvordan man ved 
hjelp av digitale verktøy og teknologisk utstyr kan styrke sin egen og naboens kunnskap; altså øke den 
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teknologiske kunnskapen både for lokalmiljøet på Inderøy og den enkelte innbygger. Dette vil vi gjøre 
gjennom kreativitet og engasjement i møte med den økende digitale og teknologiske hverdagen vår. På 
et bibliotek nært knyttet til musikk, dans og dramalinjen på AKSET vil dette være et kjærkommet tilbud 
for både kreative ungdommer og andre brukere som er interessert i å utfolde seg i et verksted. 

Brukergruppe 

Brukergruppen er i utgangspunktet alle idérike brukere som vil lage noe, men tilbudet er spesielt rettet 
mot ungdommer og innvandrere som en demokratisk plattform for integrering gjennom en samlende 
felles aktivitet som styrker den sosial tilhørigheten. 

Frivillig Inderøy i  flerbrukshuset Spiren, blir en verdifull samarbeidspartner i etableringen av tilbudet på 
bakgrunn av deres erfaring med Teknoverkstedet (teknologisk folkeverksted) de har drevet der. 
Innvandrertjenesten er også en del av fellesskapet i Spiren, og deres kompetanse på integrering av 
innvandrere i lokalsamfunnet, blir helt sentralt i arbeidet med Folkeverkstedet. 

Som et integreringstiltak vil Folkeverksted være en arena for læring og utvikling for denne 
brukergruppen gjennom kreativ utfoldelse. Folkeverksted generelt, men særlig i et 
integreringsperspektiv, handler om å utvikle språkkunnskaper, utveksle kulturell kunnskap og bli kjent 
med det lokalsamfunnet de er/skal bli en del av. Selve grunntanken bak Folkeverksted fremmer nettopp 
mangfold og inkludering med biblioteket som en dynamisk og moderne møteplass i et aktivt kultur – og 
skolesamfunn.  

Lokale aktører 

Vår viktigste samarbeidspartner er som tidligere nevnt, Frivillig Inderøy med deres teknoverksted, som 
er en enorm ressurs både med hensyn til utstyr og ledige lokaler. De har i tillegg stor kompetanse på 
digitale verktøy, robotikk og teknikk. På tekstilområdet har vi mange lokale ressurser både på ReDesign 
med Jostu gavebutikk som også er et ReDesign-verksted som har kompetanse i hvordan man kan bruke 
gamle materialer på nye måter. Ung husflid Inderøy er en stor ressurs og en viktig samarbeidspartner 
når det gjelder ReDesign og tekstilarbeid som kan engasjere den unge brukergruppen. Til å arrangere 
strikke- og/eller heklekafé og mer tradisjonelle ting, er Sakshaug flerbrukshus en viktig 
samarbeidspartner som har god kompetanse på tradisjonelle metoder innen husflid og tekstil. Nils Aas 
kunstverksted er en verdifull samarbeidspartner som kan lede de mer kunstneriske verkstedene med 
fokus på digital kunst med tegnebrett eller trykk og lignende. Kunstverket er både galleri med 
samtidskunst, aktivt kunstverksted og museum for den kjente billedhoggeren midt i Straumen sentrum i 
kort avstand fra biblioteket. 

Sjakk for unge i biblioteket 

 
Inderøy bibliotek skal være med i Norges Sjakkforbund sitt prosjekt Sjakk og Samfunn. Dette er et gratis 
tilbud og i forbundets regi. Biblioteket får gjennom sin deltakelse tilgang til ressursbank og video, 
innhold til opplæring m.m.  Vi har fått utstyr som nye sjakkbrett, brikker o.l., og ikke minst: vi får hjelp av 
Sjakkforbundet til å etablere kontakt med lokale sjakkressurser og klubber som skal hjelpe oss å starte 
og drive det. Aktiviteter i kjølvannet av prosjektet kan være sjakkforedrag, sjakk-kvelder og turneringer. 
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Satsing i kulturskolen 

 
Det jobbes med flere satsinger i kulturskolen, blant annet satsing på Korps i skolen, Musikk fra livets 
begynnelse og Musikkvitamin. I tillegg er kulturskolen aktivt med i satsingen i AKSET kultur-og 
skolesamfunn. 

Med bakgrunn i vedtatte mål og tiltak i temaplan; Kulturskoleplanen 2018-2022, arbeides det også for 
å få på plass nye undervisningstilbud innen musikkteknologi, og som ressurssenter etablere et tettere 
partnerskap med kommunale aktører, særlig oppvekst og helse og omsorg. 

Gjennom Musikkvitaminprosjektet der man benytter verktøy kjent som Musikkbasert miljøbehandling, 
tilegner kommunen seg egnet kompetanse til forebygging og helsefremmende tiltak for mennesker i alle 
aldre. Kulturskolen ser også mulighet til å bidra i tett samarbeid med elevtjenesten, PPT og andre.  

Korpsutviklingen er i vekst i kommunen i tråd med ønsket utvikling. Utfordringen likevel er å 
opprettholde den totale aktiviteten i kulturskolen og samtidig være i stand til å gi opplæring til stadig 
flere korpsmedlemmer. 

Barnehagene ønsker i samarbeid med kulturskolen et tilbud etter modell fra kulturkompis, en satsing i 
kulturskoleplanen som ikke har kommet i gang i 2020, da det ikke ble satt av ressurser til dette 
inneværende år. 

Videre er det vedtatt at kulturskolen skal bidra aktivt i integreringsarbeidet i kommunen ved å stadig 
være aktiv i å øke andelen av elever med annen etnisk bakgrunn enn norsk til våre ordinære tilbud og 
være et ressurssenter for å etablere gode møteplasser med kunst- og kulturelt innhold for en blandet 
befolkning. Det har vi sammen med bibliotek og kulturhus lyktes med i arrangementet Åpen kulturkafé. 

Fra Kulturskoleplanen, 2018-2022 

MÅL 

Kulturskolen skal være et velorganisert ressurssenter, som sørger for et godt kulturskoletilbud til alle i 
alle aldre fra vugge til grav gjennom aktiviteter, opplæring og formidling  

... 

I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter inngår også samarbeid med helsesektoren bl.a. med 
barnevern, sosialtjenesten, flyktningetjenesten, helsesøster og eldreomsorg. 

Fra Kulturplan, kap. 2.2 Overordnet målsetting (Vedtatt 17.06.13) 

Kulturtilbudet skal gjelde alle innbyggere, hele livsløpet, fra de minste til de eldste, slik det er nedfelt  

  

Nye læreplaner er i grunnskolen fra 01.08.20, med en overordnet del; Overordnet del - verdier og 
prinsipper for grunnopplæringen. Kulturskolens fag og kompetanse sies å være viktig for innholdet i det 
nye læreplanverket. Tittel på et av kapitlene i Overordnet del er Skaperglede, engasjement og 
utforskertrang.  
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Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og 
entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende 
virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål. 

Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske 
omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de 
bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes 
personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter 
av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. (Kilde: Overordnet del, kap 1.4) 

Det nye læreplanverket legger altså godt til rette for tett samarbeid med kulturskolen - noe som er i tråd 
med målsettingene for AKSET (jf. målbildet fra Innholdsprosjekt i 2013 og 2014). Verdier og prinsipper 
beskrevet i overordna del brukes som utgangspunkt for fagsamarbeidet i AKSET skoleåret 2020-21. 

Sammendrag budsjett 

 
Det er fortsatt store forventninger fra innbyggere i kommunen når det gjelder tilbudet innenfor 
kultursektoren og muligheter for tilskudd til ulike typer prosjekt og arrangementer. Forventningene fra 
lokale lag og foreninger står ikke alltid i forhold til ressursene som er avsatt.  

Rammen til kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS) ble i 2020 tatt ned noe (5%) - dette i tråd 
med vedtak i kommunestyret  2017- 2018. Det betyr at man må vurdere hvilke satsinger man skal 
videreføre og om man eventuelt kan gå inn i nye. Det kan også kreve at man ser med nye øyne på 
organsieringen av kulturskoleenheten. Tilbudene innfor sektoren for øvrig, videreføres i all hovedsak. 

Satsinger på flere områder framover, som eksempelvis Rørahallene og anlegg rundt AKSET/ 
skolene/bhg, vil utfordre kommunen med hensyn til prioriteringer framover. Tilskudd til aktiviteter for 
barn og unge vil fortsatt prioriteres. 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 
Kultur og fritid      
Instrumentpark 
kulturskolen 

100 0 100 0 200 

Kirkebygg 250 250 250 250 1 000 
Nytt biblioteksystem 170 0 0 0 170 

Sum Kultur og fritid 520 250 350 250 1 370 

      

 
Instrumentpark kulturskolen 
Oppgradering av instrumentpark iht plan. 

Kirkebygg 

Det er budsjettert med en investeringsramme på 1 mill kroner til oppgradering av kirkebygg over 
planperioden 2020-23. Det er Inderøy kirkelig fellesråd som har ansvaret for kirkebyggene. Fellesråder 
utarbeider planer og prioriterer prosjekter innenfor rammen. 
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Nytt biblioteksystem 

Vårt nåværende system Mikromarc er gammelt og på vei ut, det byttes eller er byttet ut blant flere 
bibliotek i Trøndelag som nå beveger seg over til Quria (arvtageren til Mikromarc). Investeringen er 
beregnet til å bli på 170 000kr. Den kostnaden dekker utgifter som kjøp av nytt datasystem, overføring 
av base med overføre lånere og data til det nye dataprogrammet, vaske data i forkant, skifte innmat og 
muligens skjerm på utlånsautomat og opplæring av ansatte i nytt system. Fylkesbiblioteket arbeider for 
å få til en felles anbud for kommuner i Trøndelag. 

 

Kultur og fritid 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 897 484 634 634 634 634 
Den kulturelle skolesekken 216 288 288 288 288 288 
Aktivitetstilbud barn og unge 590 603 603 603 603 603 
Annet forebyggende helsearbeid 22 286 286 286 286 286 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1 001 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 
Bibliotek 1 318 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 
Museer 143 195 195 195 195 195 
Kunstformidling 881 908 908 908 908 908 
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 18 253 253 278 278 278 
Musikk- og kulturskoler 3 652 3 631 3 630 3 630 3 660 3 660 
Andre kulturaktiviteter 1 161 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 
Den norske kirke 5 345 5 420 5 470 5 470 5 470 5 470 
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 186 195 24 24 24 24 

Sum 15 420 16 213 16 241 16 266 16 296 16 296 
 

Virksomhetsplan 
 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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 

Implementert 0 

  Utarbeide 
kulturformidlingsstrategi 
for Inderøy kulturhus og 

AKSET 

Utarbeide  Stigende 
kulturindeks 

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

Investere i digital kompetanse og 
løsninger som er miljø- og 
klimavennlige, og som kan redusere 
framtidige driftskostnader 

Økt antall digitale møter Økt antall 
digitale 

møter 

Økt antall 
digitale 

møter 

 Regnskap skal være i henhold til 
budsjett 

Regnskap skal være i 
henhold til budsjett - 
God økonomistyring 

Balanse Balanse 

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 

  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.  

Opprettholde høyt 
elevtall i kulturskolen, 

redusert venteliste 

40 10 

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 
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AKSET kultur- og skolesamfunn skal være et vesentlig bidrag til kultur- og næringslivssatsingen i 
Inderøy og skal videreutvikles som kommunens sentrale kulturarena. 
Strategisk plan AKSET 2018-2023 Utarbeide kulturformidlingsstrategi for Inderøy kulturhus og AKSET 

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

- Arbeide for å få bort venteliste - Arbeide for å økt andel av gutter - Arbeide for økt andel av elever med 
annen etnisk bakgrunn enn norsk 

Investere i digital kompetanse og løsninger som er miljø- og klimavennlige, og som kan redusere 
framtidige driftskostnader 

- Økt antall digitale møter som kan redusere reising - Utvikle og prøve ut digitale arenaer  

Helsefremmende organisasjon 

Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel Delmål Indikator Mål  

2021 
Mål  

2024 
Skal være en effektiv kommune i 
tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken 
er utviklingsorientert og vektlegger den 
politiske dialogen som styrende i 
arbeidsgiverpolitikken. 

Best i lag - sammen på jobb  Høg 
nærværsprosent 

97,0 
% 

97,0 
% 

 

Virkemiddel for å nå mål 

 
Jobbe videre med utgangspunkt i mål og målsetninger beskrevet i planverk; Kommuneplanens 
samfunnsdel, kommunedelplan for oppvekst, kommunedelplan for kultur, kulturskoleplan, 
kulturminneplan, bibliotekplan m.m. 

Fortsette den gode dialogen og det gode samarbeid kommunen har med innbyggerne; lokale lag og 
foreninger. 

Ta i bruk strategisk plan for AKSET kultur- og skolesamfunn. 

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

Strategisk plan AKSET 2018-2023 Utarbeide kulturformidlingsstrategi for Inderøy kulturhus og AKSET 

Best i lag - sammen på jobb  

- Medarbeiderskap og aktiv partsgruppe - Lederutviklingsprogram, ledernettverk og kollegaveiledning 
(basisgrupper på tvers) 

 

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

- Arbeide for å få bort venteliste - Arbeide for å økt andel av gutter - Arbeide for økt andel av elever med 
annen etnisk bakgrunn enn norsk 
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Investere i digital kompetanse og løsninger som er miljø- og klimavennlige, og som kan redusere 
framtidige driftskostnader 

- Økt antall digitale møter som kan redusere reising - Utvikle og prøve ut digitale arenaer  

 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   16 213 16 213 16 213 16 213 

Tiltak forrige år      
Effektivsering administrasjon kulturskole Kultur og 

fritid 
0 0 30 30 

Tilbakeføring av innsparingstiltak/lønnsnivå 
enhetsleder 

Kultur og 
fritid 

200 200 200 200 

Tilskudd til Rørahallene Kultur og 
fritid 

0 25 25 25 

Sum Tiltak forrige år  200 225 255 255 

Tidligere vedtatte endringer  200 225 255 255 

Konsekvensjustert ramme  16 413 16 438 16 468 16 468 

Innsparingstiltak      
 Gevinster ved rammeavtaler Kultur og 

fritid 
-15 -15 -15 -15 

Tilskudd andre trossamfunn Kultur og 
fritid 

-171 -171 -171 -171 

Innsparing kurs og reiser Kultur og 
fritid 

-36 -36 -36 -36 

Sum Innsparingstiltak  -222 -222 -222 -222 
Nye tiltak      
Inderøy kirkelige fellesråd Kultur og 

fritid 
50 50 50 50 

Sum Nye tiltak  50 50 50 50 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -172 -172 -172 -172 

Ramme 2021-2024  16 241 16 266 16 296 16 296 

 

Tiltak forrige år 
 

Effektivsering administrasjon kulturskole 
Rådmannen fremmer forslag om effektivisering av administrasjon av Inderøy kulturskole (5 %) og 
administrasjon av den kulturelle skolesekken (DKS) med 5%. Innsparingstiltaket utgjør 82 000 kroner. 

Tilskudd til Rørahallene 

Kommunen har forpliktet seg til en årlig driftsavtale med Rørahallen. Byggestart er planlagt i november 
2020. 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Tilskudd andre trossamfunn 

Fra 1.1.2021 overføres finansieringsansvaret for andre trossamfunn til staten.  



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 131 av 240 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Prosjekt skolebibliotek 

Inderøy kommune har fått prosjektmidler til satsing på skolebibliotek, totalt 900.000 kroner. Midlene 
skal gå til kompetanseheving og nettverksarbeid. Det ligger en føring på at kommunen i tillegg skal bidra 
med 30 % (arbeidstimer). 

 

Plan, landbruk og kommunalteknikk 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 16 125 22 270 20 975 20 132 19 265 19 396 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

38 178 40 324 40 037 40 964 40 774 40 784 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

6 575 6 261 6 433 6 636 6 831 6 831 

Overføringsutgifter 8 501 353 353 353 353 353 
Finansutgifter 504 241 241 241 241 241 

Sum Driftsutgifter 69 884 69 450 68 040 68 327 67 465 67 606 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -22 261 -25 138 -26 005 -25 005 -24 805 -24 805 
Refusjoner -9 743 -1 008 -1 008 -1 008 -1 008 -1 008 

Sum Driftsinntekter -32 323 -26 146 -27 013 -26 013 -25 813 -25 813 

Sum 37 561 43 304 41 027 42 314 41 652 41 793 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Sektoren omfatter enhetene Plan, landbruk og miljø, Eiendom, og Veg, vann og avløp. 

Det vises til enhetenes egne beskrivelse av virksomhetene. 
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Kostra-analyse 
 Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Inderøy 

2019 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

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

749 1 055 868 1 006 1 031 1 050 812 

Kommunale vei er brutto 
driftsutgifter andel av totale utgifter 
(prosent) 

1,4 % 1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,5 % 

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

40 736 57 272 48 402 55 748 76 453 123 298 98 616 

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

68,8 % 62,4 % 67,2 % 65,9 % 37,9 % 53,1 % 28,1 % 

 
Samferdsel 

I 2019 ble det igjen gjort en satsning med ekstrabevilgninger til grusing og grøfting av kommunale veger. 
Denne satsningen er videreført i 2020, men reverseres fro 2021. Kostratallene viser at driftsutgiftene 
per innbygger har gått opp igjen for 2019, og er på nivå med 2017 da det også var en ekstraprioritering 
innen kommunale veger. 

Man har for 2019 fremdeles veldig lave kostnader per kilometer kommunal veg - til tross for 
ekstrabevilgningene. Inderøy brukte ca 68000 kr mindre per km veg enn Trøndelag, og ca 21.000 mindre 
enn kostragruppe 11. Satt sammen ser man at man fremdeles har veldig mye kommunal veg per 
innbygger i Inderøy kommune. Likevel bruker man ikke mer per innbygger enn Trøndelag eller 
kostragruppen.  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. Dersom sistnevnte er tilfellet, vil man også over tid pådra seg et vesentlig vedlikeholdsetterlep. 
Skulle man, forutsatt samme driftsbudsjett som i 2019, oppnådd samme kostnad pr km veg som 
kostragruppe 11, måtte man nedklassifisert ca 35 km med veg i Inderøy kommune. Driftsbudsjettet i 
2020 var på nivå med 2019. For 2021 avsluttes ekstrasatsningen på grusing og grøfting, og budsjettet 
reduseres med 500.000, tilsvarende 6%. 

Inderøy har fremdeles en relativt lav andel veger med fast dekke. Dette er noe kommunen har prioritert 
å forbedre de siste årene gjennom opprustning av en del grusveger.  I 2020 oppgraderte vi Nergata og 
Vangsvegen fra grus til fast dekke. I Kostratallene for 2017 var Inderøy nede på en andel med 62,4 % 
grusveger i kommunen mot 60,5 % i Nord-Trøndelag. Tallet for Inderøy i KOSTRA 2018 var 67,2 %, og 
65,9% i 2019. Det kan virke som at det er en feil i tallene fra 2017 da 2016, 2018 og 2019 har en logisk 
utvikling. Differansen til kostragruppen og landet uten Oslo, er vesentlig, men avstanden krymper i takt 
med investeringene som gjøres. Sammenslåingen av Trøndelag har og gjort sitt til at avstanden til 
gjennomsnittet i fylket nå er relativt stor med 53,1% for Trøndelag mot 65,9% for Inderøy. Samtidig er 
det viktig å huske at Inderøy har mange veger som det ikke vil være fornuftig å asfaltere. Det er mange 
kilometer veg som går til en eller to husstander, der en aldri kan forsvare oppgradering til fast dekke. 
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Stategier 

Tilfredsstillende vann- og avløpskvalitet 

 
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.  

Godt botilbud og trygge veger til kommunens innbyggere 

 
Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter. Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at 
det kan oppfylle den funksjon vegen har i kommuneplanens arealdel/reguleringsplaner. 

Godt arbeidsmiljø på en helsefremmende arbeidsplass 

 
Sektoren skal jobbe for et godt arbeidsmiljø for å sikre høy medarbeidertilfredshet og høyt nærvær. 
Arbeidsmiljø skal vektlegges som en rød tråd gjennom budsjett, HMS-planer, organisasjonsutvikling og 
ved nyansettelser 

God økonomistyring 

 
Månedsrapportering og justering av aktivitet slik at regnskap avlegges iht budsjett. Effektiv utnyttelse av 
ressurser. 

Enhet Plan, Landbruk og Miljø 

Enhet Plan, Landbruk og Miljø, PLM, viderefører stort sett aktivitetsnivået fra 2020, med unntak av 
mindre innsparingstiltak og innkjøp av materiell til oppmåling. Enheten oppretter en gebyrfinansiert 
tilsynsfunksjon for spredt avløp i kommunen. Dette kommer som en direkte følge av fylkesmannens 
tilsyn av kommunen som forurensningsmyndighet i 2019. Kommunen plikter å føre tilsyn med de private 
avløpsanleggene, og også de kommunale anleggene som faller inn under kommunens ansvarsområde i 
forskrift. Dette innebærer fysisk tilsyn av alle avløpsanlegg, og etablering av et digitalt 
oppfølgingssystem for dokumentasjon av etablering, drift og tilsyn for disse anleggene. Ordningen kan 
finansieres over et selvkostgebyr, men det forutsettes at det vedtas en lokal forskrift for ordningen. 
Dette er planlagt gjennomført 4. kvartal 2020. Alle eiendommer med private avløpsanlegg vil bli 
fakturert et årlig tilsynsgebyr som en følge av dette. Tilsyn av de kommunale anleggene, vil medføre 
fakturering til selvkostområdet for avløp. 

Enheten har stabil arbeidskraft, og det planlegges ingen endringer for 2021. 

Enhet Veg, Vann og Avløp 

VVA legger ikke opp til noen særskilte tiltak i 2021. Tiltakene i økonomiplanen videreføres med en 
reduksjon i ekstrainnsatsen på grusing og grøfting av kommunale veger på kr. 500.000, og en forventet 
kostnadsøkning i vinterdriftsavtalene. 

På grunn av koronasituasjonen, ble det besluttet å videreføre de eksisterende vinterdriftsavtalene et 6. 
år for rodene Sandvollan, Straumen og Røra. Disse skal ut på anbud i 2021, og får halvårseffekt i 2021. 
Alle eksisterende avtaler indeksreguleres før sesongen 2020/2021. 
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I 2020 er det gjennomført mindre oppgraderinger enn planlagt på grunn av en omdisponering av 
ressurser over på gjennomføring av anbud innenfor vann. Vi valgte de av tiltakene som kunne 
gjennomføres uten særskilt prosjektering, og gjennomførte et enklere anbud i egen regi uten konsulent. 
Ubenyttede investeringsmidler vil kunne rebudsjetteres til 2021. I tillegg bygger vi nytt gatelysanlegg på 
Kjerknesvågen fra Trøakorsen ned mot Bua (butikken). Oppgraderingsplanen revideres årlig, og vi ser 
fortsatt behov for å gjøre dette da behovene fort endrer seg i løpet av ett år. Det legges inn 5 millioner 
kroner årlig, inkl mva, i økonomiplanen til oppgradering av kommunale veger. 

Nytt i økonomiplanperioden er et fellesprosjekt for VVA i noen av de eldre boligfeltene i kommunen. Her 
er både ledningsanlegg og veg modne for sanering og oppgradering, og vi ønsker å kjøre felles prosjekt 
for dette. Dette vil medføre noen tilpasninger i prioriteringsplanen for veger. Vi ser for oss å bruke av de 
5 millionene til disse vegtiltakene også. 

Det vises til Vann og avløp for en nærmere beskrivelse av budsjettet for selvkostområdet. 

Enhet Eiendom 

Eiendom er enheten der det er mest endringer. I november 2020 vil vi flytte inn i nytt helsebygg i 
Mosvik, samtidig som rivningen av Inderøyheimen starter. I byggeperioden flyttes virksomhetene til 
leide lokaler ved Betania Sparbu, og i egne lokaler ved Spiren. Dette har medført stor aktivitet når det 
gjelder tilpasninger, men også mye logistikk og flytting. Driftspersonalet fra Inderøyheimen følger stort 
sett med videre til nye lokasjoner, men enkelte vil midlertidig fylle vakanser andre steder i kommunen 
som et innsparingstiltak. 

Byggingen av nytt helsehus på Straumen, begynner i løpet av vinteren 2021, og anbud på nytt 
oppvekstsenter Vest sendes ut i november 2020. Det vil si at i løpet av våren 2021, er det to store 
byggeprosjekter på gang i kommunen. Dette vil kreve mye av enhetens administrasjon og driftspersonell 
for å sikre god oppfølging av prosjektene. Med bakgrunn i dette, legges det ikke opp til nye investeringer 
i planperioden så fremt det ikke er absolutt nødvendig. 

I løpet av våren 2020 ble det vedtatt å sette opp et midlertidig modulbygg ved Sakshaug skole for å gi 
rom for en midlertidig økning i antall klasser. Sju moduler ble satt sammen på baksiden av skolen, og 
lærernes arbeidsplasser ble flyttet dit. Modulene er av god standard, og gir fullgode arbeidsplasser. Det 
som har vært arbeidsplasser for lærerne siste år, ble gjort om til klasserom igjen, slik de en gang var da 
det var ungdomsskole i bygget. Dette tiltaket medfører økte utgifter til leie av moduler, strøm og 
renhold av det ekstra arealet. 

I budsjettet er det lagt inn en rekke tiltak med effekter som en følge av strukturendring innen helse og 
omsorg. Det er i hovedsak bortfall av tidligere leieobjekter, og bygging av nye. Det vil bli en vesentlig 
økning av areal totalt sett, men man legger opp til å kunne drifte dette mer effektivt og til samme 
kostnad som tidligere. De nye byggene vil ha vesentlig mindre vedlikeholdsetterslep, og de vil være 
vesentlig mer energieffektive, noe som skal tale for en lavere kostnad per kvadratmeter. Til tross for 
dette, er det en viss usikkerhet rundt hva FDV-kostnadene kommer til å bli sett i forhold til de gamle 
byggene. 

Arbeidet med innføring av FDV-system har kommet godt i gang i 2020, og vil fortsette i 2021. De nye 
byggene representerer og startskuddet for et FDV-system innen renhold, og sentral driftsstyring av 
byggene. 

Året 2020 har representert utfordringer for alle innbyggere, og for Eiendom som står for renholdet av 
kommunens bygninger, har det medført endringer. Dette har blitt løst innenfor eksisterende 
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stillingsressurser med litt omprioritering av områder og frekvenser. Medarbeiderne har vært dyktige og 
løsningsorienterte, og vi har klart å levere et godt renhold uten å påføre kommunen ytterligere 
kostnader. En ser og positive effekter av økt fokus fra brukernes side, pga. Covid-19, på gode rutiner i 
hverdagen for ryddighet, hygiene og renhold. Vi forventer ikke noen aktivitetsøkning i 2021 uten en 
endring i smittesituasjonen. 

Oppsummert representerer økonomiplanperioden en tid med mye omstilling der en ikke helt sikkert kan 
si hvilket driftsnivå vi kommer ut med til slutt. Det blir og en tid med mye aktivitet og store  og viktige 
byggeprosjekt. Vi får for eksempel kommunens to første solcelleanlegg, en teknologi ingen i kommunen 
har erfaring med fra tidligere. 

 Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 
Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

     

AKSET - Ombygging 
varmeanlegg Kulturhus 
og bibliotek 

450 0 0 0 450 

Asfalt Langåsen boligfelt 0 0 0 700 700 
Kommunale bygg 
oppgradering 

0 2 000 2 000 2 000 6 000 

Kommuneveier (2012) 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Sum Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

5 450 7 000 7 000 7 700 27 150 

      

 
AKSET - Ombygging varmeanlegg Kulturhus og bibliotek 
Ombygging av varmeanlegget i det gamle kulturhuset og fordelinger til bibliotekbygget. I dag fører 
oppbyggingen til dårlig styring, og unødvendig varmetap. 
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Felles PLK 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 0 443 443 443 443 443 
Beredskap mot branner og andre ulykker 0 743 443 443 443 443 

Sum 0 1 186 886 886 886 886 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Ansvar 500 er fellesparaplyen for enhetene i sektoren. Her finner man budsjettposter som dekker alle 
de tre enhetene. I organisasjonskartet finner man sektorleder, rådgiver og administrasjonskonsulent i 
strukturen over de tre enhetene. 
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  
2021 

Mål  
2024 

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

Sektorens skal ha som mål å holde 
budsjettene 

Budsjettresultat 
innenfor 2% 

+/- 
2% 

+/- 
2% 

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

Godt arbeidsmiljø Høyt nærvær 94,0 
% 

94,0 
% 

  Medarbeiderkartlegging 4,9 % 4,9 % 

 
 
 

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 
 
God økonomisk styring innenfor de begrensningene man har og utforutsette hendelser. Utvikle 
enhetene med hovedfokus på et godt arbeidsmiljø, god kommunikasjon med lav terskel for å ta opp 
saker og tiltak, og et felles mål om å oppnå mest mulig resultat med de midlene vi rår over, og trives 
mens vi gjør det. Ta i bruk verktøy som gjør det lettere for medarbeidere å utføre jobben sin, samtidig 
som man sikrer seg at man dokumenterer det man er nødt til. 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   1 186 1 186 1 186 1 186 

Endring i år      
Justering innen sektor PLK - lønn leder 
eiendom 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-300 -300 -300 -300 

Sum Endring i år  -300 -300 -300 -300 

Tidligere vedtatte endringer  -300 -300 -300 -300 

Konsekvensjustert ramme  886 886 886 886 

Ramme 2021-2024  886 886 886 886 

 

Endring i år 
 

Justering innen sektor PLK - lønn leder eiendom 
Justering budsjett innen ramme sektor 500 og 5510 
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Eiendom 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 

 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 

Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Fordeles på flere funksjoner 0 0 -180 507 104 235 
Administrasjon -180 0 -45 -45 -45 -45 
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 1 868 2 204 2 976 2 683 2 683 2 683 
Administrasjonslokaler 15 291 356 356 256 256 
Lokaler voksenopplæring 364 316 286 1 186 1 186 1 186 
Førskolelokaler og skyss 4 212 4 432 4 502 4 502 4 502 4 502 
Skolelokaler inkl. SFO-lokaler 11 752 11 497 12 124 12 154 12 164 12 174 
Lokaler helsestasjon 181 205 205 205 205 205 
Lokaler aktivisering og servicetj.for eldre.F.hemm 86 81 81 81 81 81 
Lokaler legetjenesten 2 090 1 285 1 375 1 375 1 375 1 375 
Lokaler kommunal del av NAV kontoret 87 86 86 86 86 86 
Institusjonslokaler 5 118 5 572 3 146 2 816 2 052 2 052 
Kommunalt disponerte boliger -5 278 -4 810 -5 664 -5 614 -5 214 -5 214 
Tjenester utenfor ordinært kommunalt 
ansvarsområde 

720 670 670 670 670 670 

Boligbygging og fys.bomiljøtiltak -41 10 10 10 10 10 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet -103 -117 -117 -117 -117 -117 
Rekreasjon i tettsted 0 11 11 11 11 11 
Beredskap mot branner og andre ulykker 5 788 6 160 6 332 6 535 6 730 6 730 
Naturforvaltning og friluftsliv 1 000 989 989 989 989 989 
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 17 140 140 140 140 140 
Kommunale kulturbygg 941 874 874 874 874 874 

Sum 37 561 29 896 28 157 29 404 28 742 28 883 
 

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

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

Enheten består av enhetsleder, tjenesteleder, en prosjektstilling for helsebygg, 9 vaktmestere og 18 
renholdere.  
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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

God kvalitet på tjenestetilbudet Yte best mulige 
leveranser innenfor 

gitte økonomiske 
rammer 

Vurdere 
gjennomførte 

prosjekt opp 
mot innmeldte 

behov 

Vurdere 
gjennomførte 

prosjekt opp 
mot innmeldte 

behov 

Kommunal bygningsmasse 
forvaltes i henhold til krav som 
gjelder på brann, el., heis og 
hms. 

Gjennomføre drift og 
vedlikehold av bygningsmassen 
på en best mulig måte innenfor 
de tilgjengelige økonomiske 
rammene. 

Lavt antall avvik ved 
tilsyn, og rask lukking 

av mottatte avvik. 

Tilfredstillende Tilfredstillende 

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

Enheten skal avlegge regnkap i 
henhold til vedtatt budsjett 

Budsjettresultat 
innenfor 2% 

2,0 % 2,0 % 

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

Godt arbeidsmiljø Høy nærværsprosent 94,0 % 94,0 % 

  Medarbeidertilfredshet 4,9 4,9 

 Medarbeidere skal trives og 
være motiverte for å gå på 
arbeid.  

Medarbeidersamtaler Gode 
tilbakemeldinger 

Gode 
tilbakemeldinger 

 
 
Gjennomføre drift og vedlikehold av bygningsmassen på en best mulig måte innenfor de tilgjengelige 
økonomiske rammene. 
Gjøre de rette prioriteringene 

Medarbeidere skal trives og være motiverte for å gå på arbeid.  

Jevnlige treffsteder fortsettes innen de forskjellige enhetene for å skape fellesskap og samhørighet. I 
tillegg fortsetter sektoren med felles aktiviteter som felles sommeravslutning og felles juleavslutning. 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   29 896 29 896 29 896 29 896 

Tiltak forrige år      
Fortsatt leie av Røra barnehage Plan, landbruk og 

kommunalteknikk 
110 110 110 110 

HOstruktur - Effekt av ny helsestruktur og 
helsebygg 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-1 945 -2 685 -3 360 -3 360 

HOstruktur - Flytting ut av Inderøyheimen Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-400 -100 -400 -400 

HOstruktur - Innsparing etter riving av Mosvik 
sykehjem 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

360 360 360 360 

HOstruktur - Økt utnyttelse av kommunale 
boliger etter riving av Inderøyheimen 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-500 -100 100 100 

Oppvekststruktur - effeketer FDV Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

0 -200 -450 -450 

Redusert vedlikehold av kommunale bygg 
B2019 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-160 -160 -160 -160 

Redusert vedlikehold av kommunale bygg 
B2020 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

0 550 600 600 

Økt eierbidrag Brannvesenet Midt Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

122 247 374 505 

Sum Tiltak forrige år  -2 413 -1 978 -2 826 -2 695 
Endring i år      
Justering innen sektor PLK - lønn leder 
eiendom 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

300 300 300 300 

Sum Endring i år  300 300 300 300 

Tidligere vedtatte endringer  -2 113 -1 678 -2 526 -2 395 

Konsekvensjustert ramme  27 783 28 218 27 370 27 501 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Plan, landbruk og 

kommunalteknikk 
-43 -43 -43 -43 

Innsparing på kurs og reiser som følge av økt  
bruk av digitale løsninger og Korona 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-27 0 0 0 

Eiendom - Omdisponering av 
renholdsstillinger under bygging av nytt 
helsebygg 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-351 -176 0 0 

Innsparing kurs og reiser Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-2 -2 -2 -2 

Sum Innsparingstiltak  -423 -221 -45 -45 
Nye tiltak      
Eiendom - Avvikling av invandrertjenesten, 
bortfall av husleie 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

0 600 600 600 

Eiendom - Endret fordeling av husleier 
Legesenter 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

90 90 90 90 

Eiendom - Økte FDV-utgifter AKSET Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

297 297 297 297 

Leie og drift av brakkemoduler ved Sakshaug 
skole 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

410 420 430 440 

Sum Nye tiltak  797 1 407 1 417 1 427 

Nye tiltak og realendringer budsjett  374 1 186 1 372 1 382 

Ramme 2021-2024  28 157 29 404 28 742 28 883 

 
Tiltak forrige år 
 

Fortsatt leie av Røra barnehage 
I budsjett 2020 ble det lagt inn et innsparingstiltak i form av konsekvenser av å kjøpe barnehagebygget 
som Røra IL eier. Dette bygget leier kommunen. Planen var å kjøpe dette, og med det ta over 
bygningsdriften selv. Denne prosessen er satt i bero, og innsparingen fra budsjett 2020 reverseres. 
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HOstruktur - Effekt av ny helsestruktur og helsebygg 

I forbindelse med ny helsestruktur med bygging av nye helsehus i Mosvik og på Straumen, og 
tilhørende rivning av Mosvik sykehjem og Inderøyheimen, vil man få positive effekter med hensyn til 
FDV av byggene. 

I Mosvik får man en utvidelse sett opp mot det gamle bygget, samtidig som energibruken per 
kvadratmeter vil gå vesentlig ned. Drift og vedlikehold vil endre seg fra et enkelt, men slitent bygg, til et 
helt nytt, men teknisk mer avansert bygg. 

Man ser ikke for seg noen umiddelbare besparelser på driftspersonale/drift av bygg i forbindelse med 
omstruktureringen. Både i Mosvik og ved Inderøyheimen vil arealet øke betraktelig samtidig som 
kompleksiteten også øker. Dette kompenserer for de gunstige effektene av å kunne drifte et nytt bygg i 
stedet for et gammelt et med store behov. 

Når det gjelder renhold vil økningen av areal medføre tilsvarende økning av renholdsressurser. Det er 
utfordrende å anslå effekter av dette uten å ha tegningene for helsehuset på Straumen tilgjengelig. Fasit 
vil man først få når renholdsplanene for begge byggene er lagt. 

På energisiden vil man få store besparelser per kvadratmeter, men en stor økning i antall kvadratmeter 
reduserer innsparingspotensialet vesentlig. 

Omleggingen fra institusjon til omsorgsbolig, medfører at man nå får husleie for boligene. I Mosvik går 
man fra 20 sykehjemsplasser til 24 omsorgsboliger med husleieinntekter. Samtidig forsvinner det 
27 boliger i og rundt Inderøyheimen. Standardhevingen og nye husleiepriser gjør at nettoeffekten blir 
positiv for budsjettet, med helårseffekt knyttet til trinn 1 først i 2021, og helårseffekt trinn 2 først i 2023. 
Trinn 2 på Straumen medfører 25 nye utleieboliger som gir en positiv helårseffekt for 2023. 

Når Inderøyheimen tas ut av drift og rives på slutten av 2020, vil man få innsparinger på FDV forbundet 
med driften av bygget. Dette får helårseffekt i 2021, og 5 mnd effekt i 2022 fram til nytt helsehus på 
Straumen står ferdig til bruk. I dette innsparingstiltaket er det forutsatt av vaktmestrene ikke 
permitteres, men at vedkommende følger virksomheten til midlertidige lokaler. Tilsvarende gjelder for 
renhold der man forutsetter at midlertidige lokaler også skal renholdes med eget personale, all den tid 
man ikke skal permittere ansatte. Dersom man ser at man har overkapasitet, har man muligheter til å 
justere kapasiteten gjennom naturlig avgang. 

I byggeperioden har man behov for å beholde Mosvik kommunehus for å huse vaskerifunksjonen. Dette 
medfører at innsparingen ved avhending av kommunehuset utsettes til 2023. 

HOstruktur - Flytting ut av Inderøyheimen 

Når Inderøyheimen skal rives, må virksomheten flyttes til Mosvik og midlertidige lokaler. Dette har man 
ikke kapasitet til i egen organisasjon, og man må legge opp til innleie av arbeidskraft og transport. Dette 
er en kostnad man ikke har anledning til å belaste investeringsbudsjettet med. 

HOstruktur - Innsparing etter riving av Mosvik sykehjem 

I budsjett 2019 ble det lagt inn en innsparing som følge av at Mosvik sykeheim ble revet. Nye 
erfaringstall fra 2019 og en grundigere vurdering av effekten av rivningen av Mosvik sykehjem, viser at 
det er rom for en ytterligere innsparing. Dette på grunn av at man sparer driftsutgifter i perioden fram 
til nytt bygg skal tas over av Eiendom  ca.1. oktober 2020. 
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HOstruktur - Økt utnyttelse av kommunale boliger etter riving av Inderøyheimen 

Inderøyheimen rives ca. oktober 2020, og drift avvikles som en følge av dette. Det legges opp til at 
beboere i omsorgsboliger ved dagens Inderøyheim, flyttes over til leiligheter i Mosvik. Dette er 
leiligheter der en større andel står ledig - og har gjort det i flere år. Økt belegg i byggeperioden for nytt 
helsehus på Straumen, gjør at man kan redusere den budsjetterte vakansen for de kommunale boligene. 

Redusert vedlikehold av kommunale bygg B2019 

Som et innsparingstiltak foreslås det å redusere vedlikeholdet av alle kommunale bygg for å få 
budsjettet i balanse for økonomiplanen 2019-2022. Dette vil ha direkte innvirkning på hvor mye 
vedlikehold som blir gjort på byggene, og det medfølgende etterslepet på bygningsmassen  

Redusert vedlikehold av kommunale bygg B2020 

For å balansere budsjettet og økonomiplanen 2020-2023 foreslås en reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet 
for kommunale bygg. Dette vil ha konsekvenser for tilstanden på byggene, og størrelsen på 
vedlikeholdsetterslepet over tid. 

Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg er totalt på 3,2 millioner kroner; da er det snakk om alle 
tiltak fra planlagte til ikke-planlagte drift- og vedlikeholdsjobber. En reduksjon på, for eksempel kr. 
320.000, representerer 10 % av totalt budsjett i 2019. I 2018 var dette budsjettet på vel 4 millioner 
kroner. 

Økt eierbidrag Brannvesenet Midt 

Økning i eierbidrag til Brannvesenet Midt er vedtatt 2 % i lønns- og prisstigning. Denne forutsetningen er 
lagt for hele økonomiplanperioden. Årlig bidrag til brannvesenet i 2021, blir da 6.236.500 kroner. Dette 
tiltaket ligger utenfor enhetens påvirkning. 

Endring i år 

Justering innen sektor PLK - lønn leder eiendom 

Justering budsjett innen ramme sektor 500 og 5510 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing på kurs og reiser som følge av økt bruk av digitale løsninger og Korona 

Enhet Eiendom forventer en viss reduksjon i kursvirksomhet og reisegodtgjørelse som følge av økt bruk 
av digitale løsninger i stedet for fysiske møter. 

Eiendom - Omdisponering av renholdsstillinger under bygging av nytt helsebygg 

Mens nytt helsebygg bygges på tomta til Inderøyheimen, omdisponeres renholdressursene til andre 
steder i kommunen. Per 2020 er det 224 stillingsprosenter ved Inderøyheimen. Renholds-ressursene 
fordeles på leide arealer ved Betania, økte behov ved Spiren mens hjemmetjenesten og ergo/fysio er 
der, Børgin Panorama og Røra skole. 

Resultatet er en 50 % vakanse i byggeperioden, og en 30 % stilling som vikar. Vikarbudsjettet reduseres 
tilsvarende. 
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Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Eiendom - Avvikling av invandrertjenesten, bortfall av husleie 

Sektor Helse og omsorg har lagt inn et tiltak der innvandrertjenesten avvikles i løpet av 2021. Dette 
medfører bortfall av husleie fra 2022. 

Det legges inn en antatt leieinntekt på ny ukjent leietaker fra 2022 da man ikke ser for seg at bygget skal 
stå tomt framover. 

Eiendom - Endret fordeling av husleier Legesenter 

I forbindelse med økning i antall legehjemler ved legesenteret, endres fordelingen av leiekostnader 
mellom kommune og privat næringsdrivende. 

Eiendom - Økte FDV-utgifter AKSET 

Inderøy kulturhus AS drifter bygningsmassen ved AKSET på vegne av Inderøy kommune. AS'et har ikke 
blitt kompensert for lønnsstigning de siste årene, og ber om en 3% indeksering av FDV-avtalen. 
Tilsvarende økes avtalene for service og støtte, og drift av uteområdene. 

Leie og drift av brakkemoduler ved Sakshaug skole 

I forbindelse med en kapasitetsutvidelse ved Sakshaug skole, ble det leid inn sju brakkemoduler 
sommeren 2020 for å huse arbeidsplasser for lærerne ved skolen. Eksisterende arbeidsplasser ble 
omdisponert til klasserom igjen. 

Kommunen leier modulene, og betaler en månedlig leie for disse. I tillegg har man kostnader med 
renhold og til strøm og varme for disse nye arealene. 
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Veg 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 0 0 -1 -1 -1 -1 
Kommunale veier 0 8 361 8 061 8 111 8 161 8 161 

Sum 0 8 361 8 061 8 111 8 161 8 161 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Virksomhetsområdet omfatter hovedfunksjoner som forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
veger. Det er enhet Veg, vann og avløp (VVA) som internt ivaretar funksjonene. 

Enheten består av enhetsleder, en prosjektleder for utvikling og infrastruktur og en uteseksjon med til 
sammen åtte medarbeidere. To av fagarbeiderne i uteseksjonen, har hovedansvar for oppfølging av det 
kommunale vegnettet, men oppgaver på tvers av VVA-fagene utføres av alle i enheten.  

Enheten har vaktberedskap 24/7 for veg, vann og avløp, og brøyteberedskap i Mosvik sentrum der vi 
utfører vinterdriften i egen regi. 
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Vinderdrift av kommunale veger forøvrig og en del av andre kommunale utomhusarealer,  lyses ut på 
fireårige anbud, med opsjonsmulighet for utvidelse av kontraktsperioden.  

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

Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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 

Sjekk av 
gjennomføring 

Sjekk av 
gjennomføring 

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

REdusere strømforbruket på 
kommunens gatelys 

Redusert strømforbruk 5,0 % 20,0 % 

 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 

Sjekk av 
leveranser 

Sjekk av 
leveranser 

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

Regnskap skal avlegges i henhold 
til vedtatt budsjett 

Regnskap innenfor 2% 
av budsjett 

2,0 % 2,0 % 

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

Godt arbeidsmiljø Høyt nærvær 94,0 % 94,0 % 

  Medarbeidertilfredshet 4,9 4,9 

 
 
Redusere strømforbruket på kommunens gatelys 
Bedre styring av lysene, og utskifting til LED-armaturer 
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Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   8 361 8 361 8 361 8 361 

Tiltak forrige år      
Nye vinterdriftsavtaler fra sesongen 21/22 Plan, landbruk og 

kommunalteknikk 
200 250 300 300 

Oppgrusing og grøftrens kommunale veier Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

-500 -500 -500 -500 

Sum Tiltak forrige år  -300 -250 -200 -200 

Tidligere vedtatte endringer  -300 -250 -200 -200 

Konsekvensjustert ramme  8 061 8 111 8 161 8 161 

Innsparingstiltak      
Innsparing kurs og reiser Plan, landbruk og 

kommunalteknikk 
-1 -1 -1 -1 

Sum Innsparingstiltak  -1 -1 -1 -1 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -1 -1 -1 -1 

Ramme 2021-2024  8 061 8 111 8 161 8 161 

 

Budsjettvurdering 
 
Årets opprustingtiltak på veg ble utført på tiltak som var enkle å beskrive og følge opp, og som sto 
oppført i revidert prioriteringsplan for vegene. Enhetens totale administrative ressurser ble omprioritert 
til å kunne få ut flest mulig anbud som kunne gi oppdrag til lokale bedrifter. Dette i tråd med politisk 
bestilling i forbindelse med koronapandemien. Dette førte til utarbeidelse av ett mer omfattende 
asfaltanbud på vegsida og flere anbud for oppgradering av vannledningsnettet som opprinnelig var 
planlagt utført etter 2020. Det står derfor fortsatt igjen flere tiltak som var planlagt utført på veg i år. 

Prioriteringsplanen revideres årlig i forbindelse med budsjettet, og man ser at det vil være 
hensiktsmessig å fortsette med dette siden behovene kan endre seg i løpet av et år. For 2021 er det 
foreslått et investeringsprogram på kr. 5 millioner, inkludert merverdiavgift. 

I tillegg til tiltak oppført i tidligere års prioriteringsplaner foreslår Rådmannen å sette igang et 
boliggateprosjekt som omfatter en total opprusting av infrastrukturen. Dette gjelder særlig i boliggater 
med fellesledninger der også vegstandarden med årene har forfalt. 

På grunn av koronapandemien ble de vinterdriftskontraktene som var planlagt å lyse ut i 2020, forlenget 
med ett år. Dette gjelder kontraktene for rodene på Sandvollan, Straumen og Røra. Her ble det 
forventet høyere kostnad for drifta enn årene tidligere, og andelen av driftsbudsjettet som benyttes til 
vinterdrift ble justert opp i 2020. Samtlige avtaler vil indeksjusteres og kostnaden av  nye de  avtalene vil 
få halvårseffekt i 2021. 

Vinterdriftskostnadene tar en stor andel av de totale  driftskostnadene på veg. Likevel samsvarer ikke 
alltid den vinterdriftsstandard kommunen gir til innbyggernes forventinger.  I perioder med mye og 
skiftende vær, kan det forekomme både stengte og meget glatte veger. Rådmannen ser det ikke 
samfunnsnyttig å betale mer for å oppnå større hyppighet på strøing og eller brøyting under slike 
værforhold.  

. 
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Tiltak forrige år 

Nye vinterdriftsavtaler fra sesongen 21/22 

Opsjon på gjeldende  vinterdriftsavtaler for rodene Røra, Straumen og Sandvollan, ble forlenget til 6 .år i 
2020 på grunn av koronasituasjonen. I 2020 ble det tatt høyde for at nye avtaler ville gi økte kostnader i 
størrelse med indeksutviklingen for slike avtaler.  

For 2021 vil man få en halvårseffekt for de nye avtalene som trer i kraft først på høsten 2021. 

Oppgrusing og grøftrens kommunale veier 

Det ble bevilget 500.000 ekstra i året til grusing og grøfting av kommunale veger for budsjettårene 2019 
og 2020. I 2021 faller dette tiltaket bort. 

Innsparingstiltak 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Plan, landbruk og miljø 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 0 0 -7 -7 -7 -7 
Plansaksbehandling 0 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 
Byggesaksbehandling og eierseksjonering 0 -5 -5 -5 -5 -5 
Kart og oppmåling 0 541 561 551 501 501 
Kommunal næringsvirksomhet 0 -20 -20 -20 -20 -20 
Landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsutv 

0 1 533 1 583 1 583 1 583 1 583 

Naturforvaltning og friluftsliv 0 467 467 467 467 467 
Kommunalt Viltfond 0 5 5 5 5 5 
Kommunalt Fiskefond 0 3 3 3 3 3 

Sum 0 3 860 3 923 3 913 3 863 3 863 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Enheten omfatter plansaksbehandling og arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, kommunal 
næringsvirksomhet (kommuneskog), landbruksforvaltning, miljø, forurensningsmyndighet, natur og 
friluftforvaltning (inkl. viltfond og fiskefond).  Enheten  Plan, landbruk og miljø har pr i dag åtte faste 
heltidsstillinger. 

Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  
2021 

Mål  
2024 

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

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

Økt søknad på areal og 
dyretal 

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. 

Inderøy kommune som 
forurensningsmyndighet skal sikre at 
risikoen for forurensing av vassdrag og 
sjø er så lav som mulig 

Etablere en 
tilsynsfunksjon for 

spredt avløp 

  

 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 % 

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

Behandlede 
byggesaker og private 

reguleringsplaner  

240 240 

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

Gjennomføring av 
opplæring og jevnlige 

øvelser 

Årlig 
revidering 

Årlig 
revidering 

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

Enheten skal avlegge regnskap i 
henhold til vedtatt budsjett. 

Budsjettresultat 
innenfor 2% 

2,0 % 2,0 % 

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

Godt arbeidsmiljø God 
medarbeidertilfredshet 

4,9 4,9 

  Høyt nærvær 94,0 % 94,0 % 
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Alle tjenesteområder skal ha god kunnskap og eierforhold til kommunens ROS-analyse og 
beredskapsplaner. 
 
Tverrsektoriell forankring av planverk 

Inderøy kommune som forurensningsmyndighet skal sikre at risikoen for forurensing av vassdrag og 
sjø er så lav som mulig 

Etablere en selvkostfinansiert tilsynsordning 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   3 860 3 860 3 860 3 860 

Tiltak forrige år      
PLM - Oppdatering av kartdatabase  Plan, landbruk og 

kommunalteknikk 
0 0 -50 -50 

PLM - Vakanse i stilling innen plan Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

50 50 50 50 

Sum Tiltak forrige år  50 50 0 0 

Tidligere vedtatte endringer  50 50 0 0 

Konsekvensjustert ramme  3 910 3 910 3 860 3 860 

Innsparingstiltak      
Innsparing kurs og reiser Plan, landbruk og 

kommunalteknikk 
-7 -7 -7 -7 

Sum Innsparingstiltak  -7 -7 -7 -7 
Nye tiltak      
PLM- Oppmåling - innkjøp av nye 
grensemerker 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

20 10 10 10 

Sum Nye tiltak  20 10 10 10 

Nye tiltak og realendringer budsjett  13 3 3 3 

Ramme 2021-2024  3 923 3 913 3 863 3 863 

 

Tiltak forrige år 
 

PLM - Oppdatering av kartdatabase  
En oppdatering av ortofoto for store deler av gamle Inderøy, Mosvik sentrum og deler av Framverran, 
står for tur (Satelittbilder). Siste oppdatering var i 2014. Samtidig gjennomføres det registrering av alle 
bygninger i hele kommunen. 

Kostanden for dette kan deles på opptil 3 år, og finansieres delvis av midler kommunen allerede har 
stående på en konto hos kartverket,. Man vil få framtidige inntekter som en følge av at kommunen 
oppdaterer kart, og denne informasjonen selges til 3.part. 

Totalkostnaden for oppdateringen er på vel 400.000 kroner, og man trenger å finansiere 150.000 kroner 
med friske midler ut over det man har på kartkontoen. 

PLM - Vakanse i stilling innen plan 

Per 1.januar 2021 er det ingen vakante stillinger. Stillingsandelene som kommer av at noen jobber 
redusert, er flyttet over til andre medarbeidere for å opprettholde kapasitet og god drift.    
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Innsparingstiltak 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

PLM - Forurensingsmyndighet -Etablering av tilsynsfunksjon og gebyrområde etter 
forurensnings forskriften  

Kommunen er tilsynsmyndighet for spredt avløp. Dette er et selvkostområde, noe som medfører at 
dersom kommunen skal ha dekket sine utgifter i forbindelse med spredt boligbygging og spredte avløp, 
må det innføres et gebyrregulativ som går i balanse. Dette er også et ledd i å lukke avvikene som ble i 
forbindelse med tilsynet Fylkesmannen hadde i 2019 på enheten. Kommunen er pålagt å føre tilsyn med 
avløpsanleggene, og må opprette en funksjon for å tilfredsstille disse kravene. En ny forskrift krever at 
man går i gjennom alle anlegg innen 2027 og utsteder nye utslippstillatelser. Dette vil kreve mye arbeid i 
perioden fram mot fristen. Man ser for seg at det er behov for minst en 50 % stilling til denne oppgaven 
i kommunen.  

Når det gjelder finansieringen av 50 %-stillingen, har vi sett på følgende inntjeningsmuligheter.   

 Stillingen skal gebyrfinansieres via tilsyn av spredt avløp etter forurensningsloven. Her må det 
etableres et nytt gebyrområde etter selvkostprisnippet. Dette vil utgjøre mellom 140.000-
250.000 kroner i året. Sannsynligvis vil det første året gi mye opparbeidelse av grunnlag og 
systemer, og med det mindre antall tilsyn. Gebyrfinansierengen vil øke etterhvert slik at inntil 50 
% av stillingen vil kunne dekkes av selvkost/gebyr på tilsyn. 

 Videre er det slik at det er kun de som ikke er tilkoblet de kommunale anleggene som vil få dette 
gebyret.  

 Kommunens egne minirenseanlegg vil også måtte kontrolleres, og dette faktureres 
selvkostområdet avløp. 

 Oppfølgning av forurensningssaker i tilknytning til renovasjon og slam anslagsvis på 5 %, vil  også 
bidra til finansieringen. Her og må det innføres nye gebyr for å dekke ansvarsområdet. 

 Det er og sett på oppgaver under selvkostområdet avløp som man per i dag ikke har kapasitet til 
å løse, men som faller innenfor fagkompetansen til aktuell medarbeider. Vurderingen er at man 
minst har oppgaver til en 10 % stilling, men muligens mer. Disse oppgavene betraktes som en 
buffer dersom en ser at oppgavemengden innen tilsyn blir mindre nn 50 %, og man har behov 
for å dekke inn stillingen på andre oppgaver. 

PLM- Oppmåling - innkjøp av nye grensemerker 

Innkjøp av grensemerker. Dette ble ikke gjort i 2019, men det legges opp til et årlig innkjøp framover for 
å dekke behovet.    
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Vann og avløp 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 5 906 5 814 5 814 5 814 5 814 5 814 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

6 825 8 382 8 382 8 382 8 382 8 382 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

1 763 1 745 1 745 1 745 1 745 1 745 

Overføringsutgifter 173 179 179 179 179 179 
Finansutgifter 6 209 5 817 7 917 8 517 9 317 9 417 

Sum Driftsutgifter 20 876 21 937 24 037 24 637 25 437 25 537 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -20 351 -21 646 -23 746 -24 346 -25 146 -25 246 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -114 -291 -291 -291 -291 -291 

Sum Driftsinntekter -20 467 -21 937 -24 037 -24 637 -25 437 -25 537 

Sum 409 0 0 0 0 0 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Virksomhetsområdet vann og avløp er en del av Enhet Veg, vann og avløp (VVA). 

Det kommunale vannverket har et stort vannbehandlingsanlegg ved Røflovatnet på Røra. Dette forsyner 
innbyggere og næring øst for Skarnsundet, og erstattet for mange år siden private vannverk for 
Sandvollan, Utøy og Kjerknesvågen. Vest for Skarnsundet har kommunen et vannbehandlingsanlegg i 
Kvennavika. I tillegg er det  tilsammen sju kommunale borehullsanlegg i Framverran og Innerbygda. På 
vestsida av Skarnsundet, i tidligere Mosvik,  er andelen som har privat  vannforsyning vesentlig større 
enn for østsida.. 

Kommunen har renseanlegg for avløp i de fleste tettstedene i kommunen, og ca 60 kommunale 
minirenseanlegg. Mange i spredt bebyggelse håndterer avløpet privat. 

Virksomhetsområdet er finansiert etter selvkostprinsippet, Finansieringen dekkes av gebyrene som 
kreves inn fra abonnentene og er fullstendig adskilt det kommunale driftsbudsjettet. 

Kommunen har en avtale med Mosvik vannverk SA om å drifte det private vannverket som forsyner 
Mosvik sentrum. Avtalen er gjensidig oppsigbar, og Mosvik vannverk SA er i en prosess der de vurderer 
alternative driftere. 

Enheten har vaktberedskap 24/7 for vann, avløp og veg. De fleste anleggene knyttet til vannbehandling 
og distribuering, er knyttet til et digitalt overvåkningsystem med varsling til vakttelefonen. De største 
avløpsrenseanleggene og pumpene er tilknyttet det samme overvåkningssystemet. 
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Utfordringer og strategi 

 
Kommunens kapasitet innen vannforsyning og avløpsrensing er utfordrende. Rådmannen er i ferd med å 
finne strategier for å løse dette på kort og lengre sikt.  

Spesielt i tørkeperioder er kapasiteten til å produsere nok drikkevann utfordrende, men også i våronna 
når mye frau skal vannes ut før spredning. Kapasitetsproblemene gjelder spesielt 
vannbehandlingsanleggene i Kvennavika og ved Røfloa. Alternative løsninger for Røflo 
vannbehandlingsanlegg, legges fram høsten 2020, og forslag til utbedring legges inn i 
investeringsplanen.  

Også innen avløp er rensekapasiteten fullt utnyttet i enkelte områder. Det har vært mye nybygging i 
områder som er knytta til Straumen renseanlegg. Det vurderes også å avvikle slamavskilleren på 
Sundsnesset, og rense spillvannet fra dette området ved Straumen RA. Renseanlegget på Hylla er ikke 
optimalt for å kunne behandle både kommunalt avløp og prosessavløp fra Røra fabrikker. Her bidrar 
også luktproblematikk til at alternative rensemetoder må utredes. Begge avløpsrenseanleggene må 
bygges ut.   

Et framskyndet utskiftingsprogram for vannledningsnettet ble igangsatt i 2020 som et avbøtende  tiltak 
for lokalt næringsliv i koronatida. Jobben med utskifting av gamle vannledninger fortsetter, og samtidig 
skal det bygges nytt anlegg på Lensmyra i forbindelse med næringsparken. 

Det legges opp til høy aktivitet i økonomiplanperioden. 

Sammendrag budsjett 

Som et tiltak for å opprettholde aktivitet i anleggsbransjen under Koronaepidemien, ble det gjort 
et politisk vedtak om å omdisponere administrative ressurser med den hensikt at flest mulig anbud ut 
skulle gi flere offentlige oppdrag til lokale entreprenører. Dette vil også i 2021 påvirke framdriften med 
utskifting av vannledningsnettet. En framskyndet utskifting av eternittledninger, gir en tidligere gevinst 
enn skissert i tidligere års økonomiplan når det gjelder redusert antall vannlekkasjer. Dette vil igjen bidra 
til å øke den totale vannkapasiteten i vannverket. Resultatet av utredning om økt vannkapasitet i 
kommunen, vil skissere ytterligere tiltak for å øke vannkapasiteten på østsida av Skarnsundet. 

Kostandene vil avhenge av hvilke løsninger som må på plass for å oppnå den ønskede kapasitets-
økningen. Basert på utkastet til rapport mottatt under arbeidet med budsjetteksten, legges det opp til 
en gjennomgang og oppgradering av styringssystemene for renseprosessen. Dette innebærer ingen 
større bygningsmessige utvidelser i første omgang. Rapporten ser for seg at optimal styring av dagens 
anlegg i teorien vil kunne gi en kapasitetsøkning på vel 40 %. Som et eventuelt neste steg, anbefales det 
å se på et ekstra rentvannsbasseng ved vannbehandlingsanlegget for å bidra til en mer stabil og jevn 
produksjon. Erfaringene etter ombygging av styringssystemene kan og avgjøre om det vil være et behov 
for dette bassenget eller ikke. Vi kjenner ikke noen konkret kostnad for ombyggingen av 
styringssystemet, men det legges inn et anslag på 3 millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2021. 
Denne investeringen er vesentlig lavere enn de anslagene man viste til i budsjett 2020 på henholdsvis 50 
og 100 millioner kroner. Rapporten viser for øvrig til andre tiltak for å bedre forsyningssikkerheten i 
kommunen, og andre muligheter for å øke vannkapasiteten.  

Det er for tidlig å si om det er mulig å gjennomføre disse tiltakene så raskt at man unngår et eventuelt 
vanningsforbud sommeren 2021. Basert på erfaring, virker det usannsynlig at man rekker å prosjektere 
tiltakene, sende ut på anbud, og gjennomføre i tidsrommet mellom budsjettvedtak og sesong for stort 
vannforbruk. En må og regne med at det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre tiltakene i 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 154 av 240 

perioder med mindre vannforbruk dersom man blir nødt til å ta vannbehandlingsanlegget ut av drift i 
perioder. 

Kommunale gebyrer - Budsjett 2021 

Gebyrnivået i økonomiplanen er basert på økte årlige investeringer fremover. Det har  tidligere vært 
utfordrende å klare å gjennomføre alle investeringene rent kapasitetsmessig, men med nytilsatt 
prosjektleder i enheten, har vi i 2020 tatt igjen noe av etterslepet. Det er og en rekke andre prosjekt i 
kommunen som medfører behov for investeringer i infrastruktur innen VA. Både utbygging av Lensmyra, 
helsehus i Straumen, oppvekstsenter Vest,og helsehus i Mosvik, medfører investeringsbehov. Flere av 
disse prosjektene administreres av andre prosjektledere enn innen VA, og man klarere med det å 
gjennomføre større investeringer i 2021 og 2022 enn normalt. I 2021 og 2022 legges det opp til 
investeringer innen vann på henholdsvis 19 og 10,5 millioner kroner før man igjen kommer ned på 
normalnivå rundt 5 millioner kroner i økonomiplanperioden. Innen avløp vil vi i 2021, forsøke å ta igjen 
etterslepet fra 2020, og det legges derfor relativt få nye investeringer før vi er på normalnivå igjen i 
2022. 

Selvkostfondet for vann er positivt, og ved slutten av 2020 antar vi at det vil ligge på ca  3 millioner 
kroner. Dette medfører at vi holder vanngebyret flatt framover, og kompenserer for prisstigninger ved 
bruk av fond før vi må begynne å trappe opp gebyret igjen i 2023. For avløp er situasjonen motsatt. Her 
er selvkostfondet negativt på ca. 1,5 millioner kroner, noe som gjør at man må øke gebyrene en del for å 
betale ned det negativt fondet. 

Inderøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost 
innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste, 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 bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes 
til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 
2016 i sin helhet være disponert innen 2021. 

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De 
viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), 
kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter samt usikre utgifter og inntekter. I 
sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. 

 
Kalkylerenten er anslått å bli 1,41 % i 2021. Budsjettet er utarbeidet den 16. oktober 2020. Tallene for 
2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 
er i budsjett-/økonomiplanperioden. 

 
Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 4,9 %, med 0 % på vann og 8,2 % for avløp. I 
perioden 2019 til 2024 øker samlet gebyr med kr 3 097, fra kr 11 382 i 2019 til kr 14 479 i 2024. Dette 
tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4,1 %. Gebyreksemplene for vann og avløp, er basert på 
et årlig vannforbruk på 240 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.  
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Investeringsbudsjett 

 
Det er kapasitetsutfordringer både med å produsere nok drikkevann på østsida av Skarnsundet og med 
å rense kloakken i de to største tettstedene i kommunen. Det må investeres i vannbehandlingsanlegget 
ved Røflovatnet og avløpsrenseanleggene for å øke kapasiteten. 

Behov for økt produksjon av drikkevann kan reduseres ved å oppgradere distribusjonsnettet. 
Programmet for  avvikle bruken av eternittledninger foreslås derfor videreført. 

Nytt næringareal på Lensmyra krever utbygging av vann og avløp. En forberedelse på framtidig sanering 
av minirenseanlegg i Bergsgrenda, og å kunne tilknyttes Steinkjer kommunale vannverk bør utføres 
samtidig. 

I forbindelse med bygging av nytt helsehus er det behov for omlegging av kommunal tilføring av 
brannvann og avløp både av kloakk og overvann. I forbindelse med dette arbeidet, vil det være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å også  gjøre tiltak på ledningsnett som ikke er direkte knyttet til 
helsehuset. Dette gir mulighet til å oppgradere drikkevannsforsyninga og øke brannberedskapen 
forøvrig i deler av Straumen sentrum og å separere overvann og kloakk. 

Fellesledninger for kloakk og overvann bidrar til økt rensebehov i avløpsrenseanleggene og at urenset 
kloakk går i overløp ved store regnskyll. 

Vegnettet i flere av boligfeltene trenger opprusting. I noen av disse gatene er det fellesledninger og i 
noen er det behov for oppgradering av vannforsyning og eller nye gatelysanlegg. Rådmannen foreslår 
derfor et flerårig program for boliggater der all infrastruktur over og under bakken oppgraderes 
samtidig. 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 156 av 240 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 
Vann og avløp      
Avløp - Kapasitetsøkning 
Straumen RA 

500 2 000 2 000 0 4 500 

Avløp - Ombygging Hylla 
RA 

0 4 000 0 0 4 000 

Avløp - Sanering 
minirenseanlegg 
Hastadsaga 

0 0 700 1 000 1 700 

Avløp, tilkobling SD-
amlegg, 10 nye stasjoner 
(201 

13 0 0 0 13 

Diverse 
utskifting/nyanlegg avløp 

2 200 1 500 2 000 4 000 9 700 

Driftsovervåking 
grunnvannsanlegg 

100 0 0 0 100 

VANN  AVLØP Straumen 
sentrum  utbedring 
samtidig med  VA-
tilknytning til nytt 
helsehus 

2 500 0 0 0 2 500 

Vann - Infrastruktur 
Lensmyra 

7 000 0 0 0 7 000 

Vann - Kapasitetsøkning 
Jætåsen nord 

2 500 0 0 0 2 500 

Vann - Kapasitetsøkning 
vannbehandlingsanlegg 
Røflo 

3 000 0 0 0 3 000 

Vann - Loamyra 
utskifting ledningsnett 

800 1 200 0 0 2 000 

Vann - Utskifting av 
eternittledning 
Gausamyra - Tronstad 

500 1 500 0 0 2 000 

Vann - Utskifting av 
ledningsnett mellom 
Stubergkorsen og 
Krogskorsen 

500 1 000 0 0 1 500 

Vann - Utskifting 
støpejernsledning 
Salberg - Salbergbekken 

500 1 100 0 0 1 600 

Vann - Vannmålere på 
hovedledningene 

200 0 0 0 200 

Vann utskifting av PVC-
ledning over Hustad 

900 0 0 0 900 

Vann, diverse anlegg 
utskifting (2013) 

200 200 5 100 6 000 11 500 

VVA oppgradering 
boliggater 

300 2 500 0 0 2 800 

Sum Vann og avløp 21 713 15 000 9 800 11 000 57 513 

      

 
Avløp - Kapasitetsøkning Straumen RA 
Kapasiteten ved Straumen avløpsrenseanlegg har nådd grensen, og vi må prosjektere en utvidelse av 
dette anlegget for å ta hånd om økt aktivitet i Straumenområdet framover. Dette må også sees i 
sammenheng med slamavskiller på Sundsnesset da vi ser for oss å behandle dette spillvannet ved 
Straumen RA også. 
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Avløp - Ombygging Hylla RA 

I forbindelse med en gjennomgang av Hylla avløpsrenseanlegg i samarbeid med Coop Røra fabrikker og 
forurensingsmyndigheten, ser vi for oss å gjøre en ombygging av renseanlegget i etterkant av at 
fabrikken har fått en annen renseløsning enn via det kommunale anlegget. Anlegget er kostbart i drift, 
og det vil sannsynligvis være hensiktsmessig å bygge om anlegget til en mer kostnadseffektiv 
rensemetode når man kun skal behandle spillvann fra husholdninger. 

VANN  AVLØP Straumen sentrum  utbedring samtidig med  VA-tilknytning til nytt helsehus 

I forbindelse med bygging av nytt helsehus er det behov for omlegging av kommunale ledninger 
for tilførsel av drikkevann, brannvann og avløp. I forbindelse med dette arbeidet, vil det være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å også  gjøre tiltak på ledningsnett som ikke er direkte knyttet til 
helsehuset. Dette gir mulighet til å oppgradere drikkevannsforsyninga og  øke brannberedskapen i 
trehusbebyggelsen i sentrum og å separere overvann og kloakk. 

Vann - Infrastruktur Lensmyra 

I forbindelse med utbyggingen av næringsarealene på Lensmyra ønsker vannverket å forberede for 
tilkobling av en hovedledning mot Steinkjer. Dette blir i en fortsettelse av prosjektet med 
overføringsledning over Vådalsgrenda i 2016. Når det er lagt ledning over Lensmyra, vil det fremdeles 
stå igjen et strekke under jernbane og E6 for å koble på overføringsledningen som er avsluttet nord for 
Berg-gårdene. 

En økt kapasitet på hovedledningen gjennom næringsarealet, vil også kunne serve en eventuell 
vannkrevende etablering på næringsarealet. 

Vann - Kapasitetsøkning Jætåsen nord 

I forbindelse med bygging av Oppvekstsenter Vest ved Jætåsen er det behov for større 
brannvannskapasitet i området. Samtidig som prosjektet for oppvekstsenter investerer i 
brannvannskapasitet, er det vedtatt at vannverket skal forberede for utbygging av eventuelt boligfelt 
nord for oppvekstsenteret,s amt forsterke forsyningen til Jætåsen. 

Kostnadene er basert på anslag fra forprosjektet for oppvekstsenteret. Deler av infrastrukturen vil bli 
kostnadsført på prosjekt 6040, men blir overtatt av selvkostområdet for drift i etterkant. 

Vann - Kapasitetsøkning vannbehandlingsanlegg Røflo 

Kommunen har fått utarbeidet en vurdering av mulighetene for å øke drikkevannskapasiteten for 
inderøy vannverk. Basert på resultatene i denne rapporten ønsker man å gjøre tiltak for å optimalisere 
styring av renseprosessen ved Røflo vannbehandlingsanlegg. Dette inkluderer alt fra utskifting av 
styreskap, elektriske tavler, kabler, instrumentering, og reguleringsteknisk optimalisering av anlegget. 

Dette vil bli et første steg i å øke kapasiteten ved vannverket. Et eventuelt steg to vil være å etablere et 
høydebasseng i tilknytning til vannbehandlingsverket for å gi en mer stabil produksjon. 

Vann - Vannmålere på hovedledningene 

Montering av vannmålere på hovednettet for å bedre kunne overvåke status og finne lekkasjer. 

VVA oppgradering boliggater 

I flere boligfelt står vegene på prioritert liste for oppgradering. I noen av disse vegene er det fortsatt 
fellesledninger for spillvann og avløp og i Vangslivegen er også drikkevannskapasiteten sprengt.  Skal 
disse vegene renoveres, bør ledningsnettet tas på forhånd. Rådmannen foreslår derfor å sette av en 
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pakke for renovering over flere år, og følgende prioritet på tiltakene: 
Sundsnesset,  Vangslivegen, Trøavegen og noen av vegene på Gangstadhaugen.  

 

Næring 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 421 923 923 803 803 803 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

3 894 776 771 771 771 771 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

5 876 1 917 1 930 1 430 1 430 1 430 

Overføringsutgifter 2 868 5 466 5 466 5 466 2 466 2 466 

Sum Driftsutgifter 13 060 9 082 9 089 8 469 5 469 5 469 

Driftsinntekter       
Refusjoner -4 933 -54 -54 -54 -54 -54 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 268 -3 511 -3 511 -3 391 -3 391 -3 391 

Sum Driftsinntekter -6 201 -3 565 -3 565 -3 445 -3 445 -3 445 

Sum 6 859 5 517 5 525 5 025 2 025 2 025 

 
 

Utfordringer og strategi 

Status og utfordringer: 

Inderøy preges av et stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv innenfor et bredt spekter av bransjer. 
Vekst i antall arbeidsplasser og styrket lønnsomhet har stor betydning for øvrig utvikling av Inderøy 
samfunnet. 

Kommunen har tradisjonelt vært sterk på landbruk og næringsmiddelproduksjon, og Inderøy har 
beholdt sin relative posisjon regionalt også gjennom de strukturendringene som har skjedd i landbruket. 
En tredjedel av kommunens 1500 registrerte foretak har tilknytning til primærnæringene. Et av de mest 
markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000- tallet er for øvrig den posisjonen kommunen har 
opparbeidet seg som en mat- og opplevelseskommune. Den Gyldne Omvei (DGO)har blitt et begrep med 
nasjonal merkevare, og besøkstallene for bedriftene som er medlemmer øker fra år til år. En 
trafikktelling fra 2014 bekrefter dette med å vise til over 200 000 besøkende til kommunen. Den Gyldne 
Omvei, sammen med Næringsforeningen, Jægtvolden Fjordhotel og Inderøy kommune, er i tillegg tildelt 
merket for Bærekraftig reisemål. 

Et annet kjennetegn ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har eierskap og 
tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god lønnsomhet, og bransjen 
er desidert blant Inderøys største i antall arbeidsplasser. Med et fortsatt høyt investeringsnivå i både 
offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode utsikter for ei fortsatt positiv utvikling for 
bygge- og anleggsbransjen. 
Inderøy kommune har historisk ligget lavt på statistikken når det gjelder detaljhandel pr. innbygger, men 
hatt en klar forbedring de siste årene. I 2012 var det registrert handel pr. innbygger på 33 718 kr, og ved 
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utgangen av 2016 var tilsvarende parameter 46 609 kr- en økning på nærmere 40 %. Dette henger 
sammen med nye etableringer i Straumen sentrum, men også andre steder i kommunen. 

Lensmyra Næringspark er klargjort for utbygging med oppstart oktober/ november 2020 og forventes 
ferdigstilt i løpet av høsten 2021. Lensmyra Utbyggingsselskap AS – et aksjeselskap eid av Inderøy 
kommune (66 %) og Steinkjer kommune (34 %) står for gjennomføringen av prosjektet i fase 1 hvor ca. 
100 daa blir utbygd. Logostikkfunksjoner er de aller beste siden Lensmyra Næringspark ligger ved 
jernbane, E6 og FV 755 mot/ fra Fosen. Inderøy kommune har jobbet med utviklingen av næringsparken 
på Røra i snart 10 år og har forventninger til at utbygde arealer blir et godt tilskudd for tyngre aktivitet 
innenfor kommunens grenser. Oppstart og utvikling av Lensmyra Næringspark forventes også å bli et 
positivt bidrag til intern flytting av etablerte aktører i kommunen så vel som nyetableringer som igjen 
kan bidra til økt sysselsetting i tiden framover. 

  

Hovedmål og delmål samt strategi/ tiltak for å nå målene med kommunalt næringsarbeide: 

Hovedmål: 

 Inderøy kommune skal fremstå som en attraktiv kommune for etablert næringsliv         og nye 
bedrifter. 

 Bidra til verdiskaping, blant annet med vekt på lokale ressurser. 

 Øke antall arbeidsplasser med 10 % vekst innenfor planperioden. 

Delmål: 

 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets      behov. 

 Være en god samarbeidspartner for aktører som ønsker å gjennomføre prosjekt            som 
bidrar til å fremme kommunens visjoner og målsettinger. 

 Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving og tilrettelegging for å styrke og          utvikle 
næringslivet. 

 Videreutvikle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser i                  Nasjonal 
sammenheng. 

 Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt perspektiv 

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy 

 Forsterke samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet. 

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et lokalt og regionalt perspektiv. 

 Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt- Norge. 

 

Stategier 

Samfunnsutvikling næring i 2020 

Inderøy Næringsfond fra 2020 

Inderøy kommune har fram til 2019 fått tildelt midler fra departement via Trøndelag Fylkeskommune 
som grunnlag for å tildele midler fra kommunen i enkeltprosjekter i næringslivet. Disse overføringene fra 
stat/ fylkeskommune avsluttes i 2019 og vil derfor ikke tilføre Inderøy Næringsfond nye midler. Inderøy 
kommune har en uttalt målsetting om å bidra til verdiskapning med vekt på lokale ressurser. Inderøy 
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Næringsfond har derfor vært et viktig verktøy både for kommunen, men like så for etablert næringsliv 
som nyetablerere. Dersom kommunen ønsker en fortsettelse av tilbudet med at nyetablerere og 
etablert næringsliv kan søke midler fra Næringsfond - krever dette en avsetning fra fond i 
størrelsesorden fra kr 500 000 - 800 000,- årlig fra for eksempel den årlige avkastninger fra NTE hvor 
kommunen eier 4.55 % av aksjene i selskapet. 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 0 0 -5 -5 -5 -5 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet 6 456 4 569 4 582 4 082 1 082 1 082 
Næringsfondet 294 948 948 948 948 948 

Sum 6 859 5 517 5 525 5 025 2 025 2 025 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Næring er samskaping - å være best i lag 

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 
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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: 

"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. 

Klima og miljø som satsningsområde 

Inderøy kommune har tidligere inngått avtale med Klimapartnere hvor det i løpet av 2020 har 
blitt  gjennomført møter. Her var formålet å kartlegge og analysere vårt næringsliv for en klima- og 
miljøsatsing hvor næringsliv og kommune i fellesskap utvikler bedre løsninger enn de vi har idag. Både 
næringsliv og kommune vil oppleve at kravene til en aktiv innsats med fokus på klima- og miljø ganske 
raskt vil bli langt sterkere og antas også å skape et konkurransefortrinn for de som etterstreber å drive 
bærekraftig. Pandemien i 2020 har også vist at vi kan redusere vår reisevirksomhet og i økende grad 
benytte oss av digitale møter. Et annet konkret mål er Miljøoppfølgingsplanen for Lensmyra 
Næringspark som peker på å styrke Inderøy som et attraktivt lokalsamfunn gjennom tilrettelegging for 
bærekraftig næringsutvikling som øker antall arbeidsplasser og kan bidra til økt bosetting i kommunen. 
Dette skal skje innenfor naturens bæreevne og at ressursbruk og miljøbelastning reduseres.   
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Virksomhetsplan 
 

    

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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 - 2022 

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 1-2 

  Midler fra Inderøy 
kommune som 
finansiering til 

etablert næringsliv 
samt nyetablere i 

Inderøy kommune 

5 8 

 Markedsføring og administrasjon av 
miljøfyrtårnsertifisering overfor det 
private næringsliv 
Informasjon om ENOVA's 
tilskuddsordninger 
Hensyn til klima tas inn i miljøplanen 
på det enkelte gårdsbruk 

Antall nye 
miljøsertifiserte 

foretak i Inderøy 
kommune 

3,0 3,0 

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 

Avsjekking - 
hvilke områder 

er ikke 
tilfredsstillende 

0 

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 

0 0 

  Lensmyra 
Næringspark - antall 
etableringer i året - 

invitere interessenter 
til samarbeid/ 

utviklingsselskap 

2 -3 
etableringer 

2-3 

  Målsetting knyttet til 
Bygg- og annleggsråd 

med antall møter 
hvert år - Inderøy 

kommune tar 
initiativ/ inviterer 

2 møter 2 møter 
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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 

1 dag pr. 
14. dag 

Styrke Straumen som 
kommunesenter 

Ivareta næringsaktørene i Straumen 
sentrum for å bidra til vekst og 
utvikling hvor Inderøy kommune 
startet utbygging av nytt helsehus 
hvor Inderøyheimen i dag er 
lokalisert. 

Inderøy ommune tar 
initiativ til dialog med 

næringsaktørene i 
Straumen sentrum i 

samarbeid med 
Inderøy Utvikling SA 

4 dialogmøter 4 
dialogmøter 

 

Virkemiddel for å nå mål 

Økt satsing på digital infrastruktur hvor fase 4 ferdigstilles ved årsskiftet 2019/ 202. Neste blir oppstart i 
Framverran og Mosvik i 2020. Dette er de to siste store områder i Inderøy kommune som pr. dato ikke 
er utbygd med bredbånd tilsvarende satsing som er gjort så langt. Politiske vedtak er gjort tidligere for å 
finansiere utbygging. 

Inderøy kommune deltar i et 3-årig landbruksprosjekt med Verran, Steinkjer og Snåsa fra 2019 - 2021. 
Prosjektet bygger på vårt eget gjennomførte landbruks-prosjekt "Mer mat - tryggere samfunn" i 
perioden 2017 - 2018. 

Bidra til bedre samarbeid og kunnskapsdeling i Inn-Trøndelag ved å dele næringsmedarbeidernes 
kunnskap/ kompetanse på tvers av kommunegrenser ved å øke møtefrekvens og lengder på møter. 

Initiere flere klyngesamarbeid på tvers av kommunegrenser. Prosjektet er basert på Inn-
Trøndelagssamarbeidet.  Ny gruppe startet høsten 2018 - "Mer effektiv organisasjon" med 17 deltakere 
hvorav 7 bedrifter kommer fra Inderøy. Bidra til at flere bedrifter i Inderøy kommune kan få tilgang til 
forskning- og utviklingskapasiteter sin kunnskap og kompetanse for å vokse og utvikle seg - alene 
eller sammen med andre bedrifter i vårt samarbeid. 

Ta initiativ for å etablere et utbyggingsselskap med interessenter på Lensmyra samt invitere Steinkjer 
kommune med i et samarbeid basert på en gradvis utbygging av Lensmyra med grunnlag i rapport fra 
Selberg arkitekters rapport fra 2012 og Proneo sine to rapporter fra 2015. Oppstart høst 2019. 

Inderøy Utvikling SA ble etablert vinter/ vår 2019 hvor hensikten er å skape en samlet og omforent 
organisering (Inderøy Utvikling) av næringslivet i Inderøy kommune for å utløse et større potensiale 
både lokal, regional og (inter)nasjonalt. Inderøy kommune støtter prosjektet med midler både i 2019 og 
2020 før det forventes at Inderøy Utvikling SA er i stand til å svare opp egen økonomi. Inderøy kommune 
ønsker også å bidra til merarbeid for IU SA gjennom prosjektarbeid som skal gjennomføres - eksempelvis 
markedsføring av Lensmyra Næringspark. 

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.  

Inderøy kommune jobber langsiktig med fokus både på forvaltning og utvikling/ innovasjon i landbruket. 
Inderøy kommune har fått tilbud om å delta i et felles landbruksprosjekt med Verran, Steinkjer og Snåsa 
kommune 2019 - 2021. 
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Digital infrastruktur skal bygges ut for hele Inderøy kommune 

Gjennomføres i faser hvor fase II Straumen - Vang samt ny telecom-mast står ferdig i 2019. Fase III 
inkluderer Stokkan-Letnes, Sandvollan (Korsavegen) samt Røra - Vollan og er planlagt gjennomført i 
2018 - 2019, Verdalsgrenda, Grønnesby, Bartnes samt Framverran. 

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. 

Inderøy kommune skal være proaktiv og delaktig i utvikling og vekst i næringslivet.  

Ivareta næringsaktørene i Straumen sentrum for å bidra til vekst og utvikling hvor Inderøy kommune 
startet utbygging av nytt helsehus hvor Inderøyheimen i dag er lokalisert. 

Tett og god dialog mellom kommune og næringsaktørene i Straumen sentrum 

Legge til rette for aktivt samarbeid mellom kommunen og ulike parter i næringslivet 

Inderøy kommune er proaktiv og inviterer og arrangerer 2 møter hvert år fram til Inderøy Utvikling kan 
ta over kommunens rolle fra 2019 - 2020. 

Markedsføring og administrasjon av miljøfyrtårnsertifisering overfor det private næringsliv 

Informasjon om ENOVA's tilskuddsordninger 

Hensyn til klima tas inn i miljøplanen på det enkelte gårdsbruk 

Profilere tiltakene gjennom utstrakt kontakt med næringslivet i Inderøy kommune samt informere via 
Inderøy Utvikling SA. I tillegg være aktiv med å informere via www.inderoy.kommune.no samt våre 
Facebooksider. 

Styrking av næringsapparatet i Inn-Trøndelag med å dele kunnskap og kompetanse på tvers av 
kommunene. 

Hel dags møter i Steinkjer hver 14. dag 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   5 517 5 517 5 517 5 517 

Tiltak forrige år      
Bruk av næringsfond til finansiering av 
landsbrukprosjekt 

Næring 0 120 120 120 

Innsparing ved oppsigelse av medlemskap i 
Intro Trainee 

Næring -55 -55 -55 -55 

Interkommunalt landbruksprosjekt Næring 0 -120 -120 -120 
Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 
2024  

Næring 0 0 -3 000 -3 000 

Støtte til Inderøy Utvikling SA Næring 0 -500 -500 -500 
Sum Tiltak forrige år  -55 -555 -3 555 -3 555 

Tidligere vedtatte endringer  -55 -555 -3 555 -3 555 

Konsekvensjustert ramme  5 462 4 962 1 962 1 962 

Innsparingstiltak      
Innsparing kurs og reiser Næring -5 -5 -5 -5 
Sum Innsparingstiltak  -5 -5 -5 -5 

Nye tiltak      
Tilskuddsportalen som et tilbud til alle ansatte 
i kommunen samt alle frivillige lag og 
organisasjoner i samarbeid med Frivillig 
Inderøy 

Næring 68 68 68 68 

Sum Nye tiltak  68 68 68 68 

Nye tiltak og realendringer budsjett  63 63 63 63 

Ramme 2021-2024  5 525 5 025 2 025 2 025 

 

Tiltak forrige år 
 

Bruk av næringsfond til finansiering av landsbrukprosjekt 
Inderøy kommune deltar sammen med våre nabokommuner i Inn-Trøndelagssamarbeidet om et felles 
landbruksprosjekt som inkluderer alle de fire kommunene i samarbeidet. Prosjektet forventes å gå over 
en tre-årsperiode fra 2019 - 2021/ 22. 

Formålet med dette prosjektet: 

Inntrøndelagskommunene skal øke verdiskapingen i landbruket. Noe som vil resultere i enten uttak av 
bedre marginer i eksisterende produksjon, økt matproduksjon eller satsning på nye næringer. 

Innsparing ved oppsigelse av medlemskap i Intro Trainee 

Inderøy kommune vedtok høsten 2013 at Intro Trainee skulle forlenges ut programperioden for 
Inderøy2020-programmet. Dette ble avsluttet ved årsskiftet i 2015. Kommunen har tidligere gjort 
avtaler med trainee-stillinger uten at dette ble realisert. Siden programperioden er avsluttet for en del 
år tilbake foreslås det at Inderøy kommune avslutter sitt medlemskap i Intro Trainee. Dette gir en årlig 
besparelse i medlemsavgift på kr. 55 000,- med eventuell virkning fra 2022 siden oppsigelse er et år.  

Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2024  

Inderøy kommune har kommet langt i innsatsen med digital infrastruktur. Ved utgangen av 2020 
gjenstår nå Framverran fase I (innvilget støtte fra TFK i 2019), Framverran fase II samt Mosvik unntatt 
sentrum hvor det foregår en kommersiell utbygging. Det er søkt støtte både for omkringliggende 
områder Mosvik samt for Framverran fase II. Forventer ikke svar på disse søknadene før årsskiftet 2020/ 
2021. Det hefter derfor en del usikkerhet rundt begge disse prosjektene - Framverran fase II samt 
omkringliggende områder rundt Mosvik. Våre beste estimat er derfor satt til kommunale bidrag på 3 
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MNOK både i 2021 og 2022 hvor vi forventer at kommunen er fullt utbygd med et bredbåndstilbud til 
alle som vil ha. 

I tillegg har vi fått et tilsagn fra TFK for utbygging av "mobilmast" på AKSET. Her vil det bli gjort en større 
jobb med 4 master på toppen av ventilasjonsbygget samt innvendig på AKSET for å gjøre mobildekning 
god inne på AKSET, men vel også i området Venna hvor både rådhus, Spiren og barneskolen er lokalisert. 

Når fiberdekningen i Inderøy er over 95 % vil det bli brukt tid og ressurser på forbedring av mobilsignal. 
Vi forventer at vi har fullført AKSET i løpet av 2021 hvor vi da har to store forbedringer med ny 
mobilmast på Ørdal for Skarnsundet og vestsiden samt AKSET med Vennaområdet hvor det oppholder 
seg flest folk i løpet av en hverdag. 

Kommunen er avhengig av et godt samarbeid med fylkeskommunen siden de har fått et overordnet 
ansvar for å bistå med økt satsing på digital infrastruktur i trønderske kommuner. Dette inkluderer også 
alle utlysninger av felles anbud hvor kommunene er en del av disse. Tidligere har Inderøy kommune 
gjennomført alle slike anbud på egen hånd.  

Støtte til Inderøy Utvikling SA 

Inderøy Utvikling SA ble stiftet ved årsskiftet 2018/ 2019 hvor ny daglig leder startet sommeren 2019. 
Inderøy Utvikling er registrert som et samvirkeforetak hvor hvert medlem representerer en stemme. IU 
SA er resultat av et bredt og godt forankret arbeid blant næringslivet over år hvor Næringsforeningen 
ble besluttet lagt ned ved etablering av IU SA. Inderøy kommune har vedtatt å gi støtte med kr. 500 
000,- i to år fra 2019 og til og med 2020 som bidrag i en oppstartsperiode. IU SA er registrert med ca. 
70 medlemsbedrifter høsten 2020 og har siden sommeren 2019 fått et solid fundament for videre 
utvikling.  

Inderøy Utvikling SA arbeider med å bygge opp en synlig og merkbar organisasjon som kan bidra til å 
forsterke fokus på næring og entreprenørskap i Inderøy kommune. 

Kommunens erfaring er at de har gjort en god jobb siden oppstarten hvor de ivaretar interessene og er 
et talerør for et mangfoldig og kreativt næringsliv. Inderøy kommune har hatt et godt og tett samarbeid 
med Inderøy Utvikling SA på mange ulike vis og ser fordelene med med det gode samarbeidet som har 
utviklet seg over tid. Inderøy kommune kjenner ikke tidshorisonten før Inderøy Utvikling SA har en 
egenkapital som bidrar finansielt til å forsvare en daglig lederstilling eventuelt andre 
prosjektmedarbeider(e), men antar at dette har en klar sammenheng med antall medlemsbedrifter i 
laget. 

Innsparingstiltak 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Tilskuddsportalen som et tilbud til alle ansatte i kommunen samt alle frivillige lag og 
organisasjoner i samarbeid med Frivillig Inderøy 

Tilskuddsportalen er et tilbud til alle ansatte samt lag og foreninger i Inderøy kommune. Portalen 
administreres også av Frivillig Inderøy som bidrar med ressurser og kursing for alle lag og foreninger i 
kommunen. Her er det mulig å orientere seg samt søke om alle mulige midler som er lagt inn i 
tilskuddsportalen. 
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En veldig effektiv måte å orientere seg i jungelen av tilskudd - både private og offentlige - som er samlet 
og oppdatert til en hver tid i portalen. 

 

Interkommunale samarbeider 
Inderøy kommune er vertskommune for to interkommunale samarbeider Inn-Trøndelag regnskap og 
lønn og Innherred Innkjøp. 
Nærmere beskrivelse av enhetene presenteres under den enkelte enhet. 

 

Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Det er budsjettert med 17 årsverk (17 ansatte) dvs en økning på 0,2 fra 2020.   

Kontoret har effektivisert tilsvarende 0,3 årsverk i 2020 som følge av økt oppdragsmengde og 
effektivisering pga kommunesammenslåing. 

Det er ikke mulig å effektivisere ytterligere i 2021 pga stor arbeidsmengde som følge av prosjektarbeid. 
Fokus blir å komme i «normal» drift og begrense bruk av overtid og ekstrahjelp. 

Arbeidsmengden med NYE Steinkjer normaliseres i 2021 (år 2). 

Inderøy og Snåsa skal over på ny mal i Agresso fom 2022, og dette arbeidet starter i 2021. 

Ekstra ressurs i 1 år med prosjektstilling i 100% som arbeider med digitaliseringsprosjekt, avsluttes 
310121 jf vedtak i DigInn 26.08.19. Ny søknad er sendt til DigInn om forlengelse av prosjektstillingen i 1 
år. Gjennomføring av prosjekt i utviklingsplanen forutsetter en videreføring av prosjektstilling. 

Det er ikke tilrådelig å redusere bemanningen før tidligst i 2022 som følge av sammenslåingen og 
effektivisering pga digitalisering. 
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

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

Ansatte med høy kompetanse Kompetanseheving og 
rekruttering 

Gjennomføring 
og rullering 

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 

Gjennomføring 
og rullering 

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 

Oppfølging Oppfølging 

Styrke samarbeidet med 
nabokommuner gjennom Inn-
Trøndelag 

Vertskommunesamarbeidet 
utvikles 

God prosess på 
kommunesammenslåing 

Steinkjer + Verran 

videreutvikling videreutvikling 

 
 
 

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 
 
Kompetansebehov og planlagte opplæringstiltak 

2 av målene for samarbeidet om økonomifunksjonene er: 

 Høg faglig kompetanse 

 Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene 

Enheten skal ha god kompetanse på fagene regnskap/lønn/fakturering/innfordring og økonomisystemet 
Agresso. Høg kompetanse er en forutsetning for å kunne drive kostnadseffektivt. 

Digitaliseringen og utviklingen som nå skjer vil endre arbeidsprosesser og øke kompleksiteten i Agresso. 
Det vil stille krav til alle ansatte mht oppfølging, utvikling og kompetanseheving for å utføre arbeidet på 
en god måte. 

Utviklingstiltak 

Det er mange prosjekt som er under arbeid, og disse må følges opp og tas i bruk i tiden framover. 
Gjennom DigInn er det flere prosjekt som enheten er involvert i bla. time og fraværsregistrerung, 
ehandel, Min.side på utgpende faktura, og orden- i-eget-hus. 
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Budsjettvurdering 

 
Budsjettrammen for 2021 er 10,593 mill kroner, som fordeles mellom deltakerkommunen Inderøy, 
Steinkjer, og Snåsa kommune. 
Budsjett 2021 bygger på driftsnivået fra 2020 med følgende endringer: 

 Prosjektstilling for arbeid med digitalisering-prosjekt jf vedtak i DigInn. Lønnsutgifter i 1 mnd 
finansieres av «Utviklingsfondet» i DigInn. Netto utgift for ITRL kr 0. 

 Redusert inntekt av innfordring pga reduserte gebyrsatser fom 01.10.2020. Mindreinntekt kr 
400.000. 

 Reduserte utgifter pga digitalisering kr 85.000: Utgående post, digitale kurs og Teams-møter 

 Økte oppdrag for andre firma - Steinkjerbygg med tilhørende AS og nytt firma Lensmyra 
Utbyggingsselskap AS 

       Merinntekt kr 240.000 

 Økte inntekter til prosjektarbeid kr 100.000 

 

 

 

Innherred Innkjøp 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Innherred Innkjøp er et innkjøpssamarbeid mellom Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa 
kommune.  Samarbeidet organiseres som et felles styre etter kommuneloven § 27, der alle 
deltakerkommuner er representert med sin til enhver tid sittende rådmann.Formålet med samarbeidet 
er å gjennomføre rasjonelle og effektive anskaffelser på vegne av kommunene. 

Bemanning 

Fra 01.01.2021 vil vi være 5 årsverk, fordelt på 5 ansatte.  



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 170 av 240 

Mål og strategi 

Anskaffelsene i Innherred Innkjøp skal bidra til best mulig verdiskaping med lavest mulig ressursbruk - 
skape mer - mer effektivt.  

•Innherred Innkjøps strategi skal sikre en felles overordnet tenkning og adferd når kommunens 
virksomheter skal anskaffe varer og tjenester eller inngå en bygge- og anleggskontrakt. 

• Dette skal føre til at kommunene ved alle anskaffelser opptrer med stor integritet og ivaretar sitt 
samfunnsansvar, samtidig som anskaffelsen er kostnadseffektiv og etter gjeldende regelverk. 

Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  2021 Mål  2024 

Inderøy kommune skal fremstå som 
en attraktiv kommune for etablert 
næringsliv og nye bedrifter. 

Vise samfunnsansvar i anskaffelsene.  Antall kontrakter 
som er revidert på 

krav for å hindre 
svart økonomi og 

arbeidslivkriminalitet 

4 4 

  Inkluderende 
kontrakter 

Andel 
inkluderende 

kontrakter 

Andel 
inkluderende 

kontrakter 

  Leverandørutvikling Andel lokale 
leverandører 

øker 

Andel lokale 
leverandører 

øker 

  Miljøhensyn i 
anskaffelser 

Andel 
anskaffelser 

hvor 
miljøhensyn 
er ivaretatt 

Andel 
anskaffelser 

hvor 
miljøhensyn 
er ivaretatt 

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

Anskaffelsene skal bidra til effektiv 
tjenesteproduksjon gjennom bedre 
ressursutnyttelse.  

Elektroniske 
fakturaer 

100,0 % 100,0 % 

  Reduserte 
fraktkostnader  

40,0 % 60,0 % 

 Anskaffelsene skal gjennomføres 
raskere, enklere og digitalt. 

Andel innkjøp 
gjennom 

ehandelsløsning 

80,0 % 100,0 % 

  Redusert andel 
fakturaer under 500 

kr 

40,0 % 60,0 % 

  Reduserte 
fakturakostnader 

15,0 % 25,0 % 

 
 
Anskaffelsene skal bidra til effektiv tjenesteproduksjon gjennom bedre ressursutnyttelse.  
Øke antall rammeavtaler. 

 

Anskaffelsene skal gjennomføres raskere, enklere og digitalt. 

Anskaffe en helintegrert ehandelsløsning som effektiviserer anskaffelsesprosessen.  
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Vise samfunnsansvar i anskaffelsene.  

Leverandørutvikling i form av nær dialog, og bidra til kompetanseutvikling i næringslivet. Etablere 
rutiner i anskaffelsereglementet for å redusere skadelig miljøpåvirkning, og rutiner som forebygger 
muligheter for useriøse og/eller kriminelle aktører å inngå kontrakter med Inderøy kommune.  

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

Sakene i Kofa og Tingretten i 2020 viser at det er et stort behov for kompetanseheving, internt i 
Innherred Innkjøp og i de øvrige enhetene i kommunene. Innherred Innkjøp vil derfor at budsjettet for 
kurs og opplæring gjenspeiler behovet for kompetanseheving. Innherred Innkjøp vil tilrettelegge for 
effektive og gode tiltak for kompetanseheving. 

Budsjettvurdering 

Budsjettrammen for 2021 er 4,6 mill kroner og er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter. Utgiftene fordeles 
på deltakerkommunene. 

 

Fellesområder 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 9 3 318 344 344 344 344 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 501 1 312 1 273 1 273 1 273 1 273 

Overføringsutgifter 600 7 406 14 257 11 292 8 522 8 522 
Finansutgifter 105 116 92 463 94 942 101 900 105 891 105 701 

Sum Driftsutgifter 107 227 104 498 110 817 114 809 116 031 115 840 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -2 478 -2 478 -1 759 -1 759 -1 759 -1 759 
Overføringsinntekter -440 294 -452 161 -458 148 -463 640 -463 520 -463 400 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -65 305 -41 484 -45 801 -46 401 -44 201 -44 301 

Sum Driftsinntekter -508 366 -496 123 -505 708 -511 800 -509 480 -509 460 

Sum -401 139 -391 625 -394 891 -396 991 -393 449 -393 620 
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Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Fellesområdet omfatter utgifter og inntekter som budsjetteres sentralt og ikke fordeles på 
virksomhetsområdene. Dette omfatter avsatte midler til lønnsoppgjør, drift av eiendomsskattekontoret, 
tap på fordringer. I 2021 budsjetters utgifter ved midlertidige tiltak knyttet til helse og 
omsorgsbyggingen og kjente utgifter til covid-19 på fellesområdet. Rådmannen ønsker å å skille mellom 
varig drift som legges på virksomhetsområdene, og midlertidige, engangsutgifter som legges til 
fellesområdet. 

Inntekter fra salg av konsesjonskraft  og overføringer fra selvkostområdet for kapitalutgifter knyttet til 
investeringer i vann og avløp budsjetters som fellesinntekter. 

Sammendrag budsjett 

Det er i budsjett 2021 budsjettert med sentrale, ikke fordelte utgifter og fellesinntekter på netto 
5,8 millioner kroner. I planperioden er det ikke lagt opp til økte utgifter til pensjon. reduseres utgiftene 
hovedsak skyldes økte inntekter fra selv 
 

Lønnsoppgjør og pensjon  

Regjeringen har anslått et lønnsoppgjør på anslagsvis 2 %. Rådmannen har lagt til grunn et lønnsoppgjør 
fra 1.5.2021. Årsvirkningen er beregnet til å ligge i intervallet 4,5 - 5 mill. kroner.   

Lønnsoppgjøret for 2020 er pr medio oktober ikke endelig beregnet: Dette innebærer at 
virksomhetsområdenes budsjettrammer for 20201 ikke er justert for helårsvirkning av lønnsoppgjør 
2020. Lønnsvekst i 202 er beregnet til 1,7 % der overheng fra 2019 utgjør 1.3%. Anslått helårsvirkning 
for 2020 er anslått til 1,5 til 2 mill kroner. 

Rådmannen har avsatt sentralt 7 mill kroner for lønnsoppgjør for 2020 og 2021. 

Det er ikke budsjettert med økte pensjonsutgifter i planperiode, og dermed ikke er lagt inn 
budsjettmidler på fellesområder. Pensjonsutgifter er i sin helhet budsjettert på virksomhetsområdene.  

Midlertidige innen helse og omsorg 

Rådmannen legger til grunn at merutgifter knyttet til covid-19 blir finansiert fra staten som varslet i 
statsbudsjettet. Forventede merutgifter til valgt å legge kjente merutgifter knyttet til viderføring 
av  teststasjon på Rinnleiret og smittevernsutstyr på tilsammen 1,8 mill kroner i 2021 og 1,6 mill. kroner 
i 2022 som reservert budsjettmidler på fellesområdet. 

I tillegg er det satt av 3,4 mill. kroner til midlertidige drift i forbindelse med riving av Inderøyheimen og 
flytting av pasienter til Betania. 

Drift av eiendomsskattekontoret 
Det budsjetteres med noe lavere driftsutgifter til eiendomsskattekontoret i 2021.  Arbeid med 
saksbehandling av saker og klagesaker, samt taksering, er anslått til anslagsvis 320 000 kroner. I 
rådmannens budsjettforslag utgjør dette ressurser tilsvarende en 20% stilling, samt andre 
driftskostnader.  
 
Etablering- og tilpasningstilskudd 
Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig, blir fra 2020 avviklet og blir overført til 
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kommunenes rammetilskudd. Tilskuddet skal benyttes til de som ikke kan få tilstrekkelig med lån for å 
kjøpe egen bolig og de som har behov for å tilpasse boligen sin ved kjøp eller for å kunne bo lenger 
hjemme.Det er helt klart behov for å opprettholde dette tilskuddet på dagens nivå, som anses å være et 
minimum med tanke på antallet søkere vi har hatt i 2020. Tilskuddet både til etablering og tilpasning er 
strengt behovsprøvd.  Kommunen må selv sette av midler til å møte behovet for slike tilskudd. I 2020 ble 
det satt av kr. 480 000 og rådmannen foreslår å avsette tilsvarende beløp i 2021. 

Salg av konsesjonskraft 
Salg av konsesjonskraft for 2021 er gjennomført og beregnet til netto inntekt på 742 000 kroner. Avtalt 
salgspris er 25,41 øre pr Gwh. Dette er vesentlig lavere enn i 2020 der prisen er 35,8 øre pr GwH. 
Utgifter til nettleie til NTE anslås til omlag 1 million kroner. 

Tap på fordringer 
Det budsjetteres på nivå med tidligere år: 230 000 kroner. 

Kompensasjon fra selvkostområdene vann og avløp 
Kompensasjon fra selvkostområdet er justert i forhold til selvkostkalkyler. I opprinnelig budsjett 2020 
ikke justert, dette utgjør 1,3 mill. kroner. Dette korrigeres i budsjett 2021. Reell økning fra 2020 til 2021 
utgjør 2,1 mill. kroner.  Kalkulatoriske avskrivninger øker i planperioden som følge av økte investeringer i 
vann og avløp. 

 

Helse og omsorg 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 154 104 159 657 154 790 151 750 153 110 153 220 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

18 887 18 459 18 030 18 030 18 030 18 030 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

22 574 22 992 20 976 21 576 21 676 21 676 

Overføringsutgifter 8 188 5 230 5 630 5 630 5 630 5 630 

Sum Driftsutgifter 206 765 206 338 199 426 196 986 198 446 198 556 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -17 466 -19 211 -17 211 -17 211 -17 211 -17 211 
Refusjoner -32 147 -23 036 -21 440 -19 630 -18 520 -18 600 
Overføringsinntekter -18 211 -16 000 -9 640 -5 640 -5 640 -5 640 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 278 -2 338 -2 338 -2 338 -2 338 -2 338 

Sum Driftsinntekter -69 103 -60 585 -50 629 -44 819 -43 709 -43 789 

Sum 137 662 145 753 148 797 152 167 154 737 154 767 
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Beskrivelse av dagens virksomhet 
Helse og omsorg består av fire enheter med hver sin enhetsleder og underliggende tjenesteområder 
med tjenesteledere. I tillegg har sektoren et fellesomeråde hvor Forvaltningskontoret og andre 
fellesfunksjoner er organisert. Fellesomerådet er underlagt sektorleder med direkte styring og 
rapportering til sektorleder. 

Helse- og omsorgssektoren har i underkant av 185 årsverk fordelt på 268 ansatte. 

Enhetsledere og tjenesteleder for Forvaltningskontoret, utgjør sektorleder sin ledergruppe. 
Ledergruppen har i fellesskap ansvar for helhetlig og strategisk planlegging, og enhetsledere har ansvar 
for økonomi, fag og HMS innefor den enkelte enhet, samt personalansvar for tjenesteledere og ulike 
funksjoner som er direkte underlagt enhetsleder. 

Tjenesteledere har daglig ansvar for drift, herunder personal, fagutvikling og økonomi. 

Kommunen har gjennom Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester, krav til hvilke tjenester 
kommunen plikter å tilby eller yte. Samtidig tydeliggjør loven at kommunen selv kan velge hvordan de 
vil organisere virksomheten og tjenestene ut fra lokale forhold og behov. Kommunene har et "sørge 
for"-ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten 
hensyn til alder eller diagnose. 

Inderøy kommune sine helse- og omsorgsstrategier samsvarer med nasjonale føringer. Føringene 
beskriver blant annet at omsorgstjenestene bør organiseres slik at brukere så langt som mulig kan leve 
og bo selvstendig - og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Brukerperspektivet 
blir ytterligere tydeliggjort i vedtatte reformer, som f eks " Leve hele livet". 

Helse- og omsorgstjenester består av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel 
hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og 
omsorgslønn. Som en del av ordningen vedrørende praktisk bistand, skal alle kommuner ha tilbud om 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ordningen er rettighetsfestet, og omfatter personer med 
langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgsloven.  

Helse- og omsorgssektoren har i tillegg ansvar for legetjenester, legevakt, rehabilitering og habilitering, 
helsestasjon og familiesenter samt innvandrertjenesten. 

Kostra-analyse 

 
 Inderøy 

2016 
Inderøy 

2017 
Inderøy 

2018 
Inderøy 

2019 
Kostragruppe 

11 
Trøndelag Landet 

uten Oslo 
Prioritet        
Helse- og omsorg brutto 
driftsutgifter beløp pr innb (kr) 

22 886 22 914 24 709 25 563 34 180 26 765 28 772 

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

46,5 % 44,7 % 41,4 % 41,8 % 41,5 % 44,5 % 42,9 % 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(244) barnevernstjeneste (B) 

867 1 740 1 390 669 708 658 715 

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

47,7 % 48,9 % 51,5 % 50,8 % 53,6 % 49,8 % 51,7 % 

Produktivitet        
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 
251, 252) per barn (0-22 år) med 
tiltak (B) 

247 147 305 049 302 515 215 000 208 641 228 672 217 921 
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 Inderøy 
2016 

Inderøy 
2017 

Inderøy 
2018 

Inderøy 
2019 

Kostragruppe 
11 

Trøndelag Landet 
uten Oslo 

Dekningsgrad        
Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse innen utgangen 
av 1. skoletrinn (B) 

107,4 % 109,9 % 82,3 % 88,5 % 90,4 % 98,7 % 91,1 % 

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 
innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 

72,1 66,7 83,5 78,8 99,7 93,1 86,6 

Årsverk av leger pr. 10 000 
innbyggere. Funksjon 241 

7,6 7,7 8,2 9,4 10,0 8,7 9,2 

Kvalitet        
Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ 
helsefagutdanning (prosent) 

80,1 % 80,8 % 81,2 % 81,0 % 78,9 % 81,5 % 77,7 % 

Andel nyfødte med hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst 
(prosent) 

100,0 % 94,2 % 87,9 % 107,3 % 95,6 % 98,2 % 93,4 % 

Legetimer per uke per beboer i 
sykehjem (timer) 

0,48 0,61 0,38 0,63 0,49 0,49 0,56 

 
Helse og omsorg brutto driftsutgifter pr innbygger. 

Tabellen viser en gradvis økning av brutto driftsutgifter. Det er indikasjoner på at denne utviklingen 
vedvarer. Inderøy kommune har betydelig lavere brutto driftsutgifter pr innbygger enn sammenlignbare 
kommuner og kostragruppe 11. 

Institusjon (funksjon 253 + 261) andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 

Netto driftsutgifter til institusjoner har gradvis blitt redusert. Dette er i tråd med de retningsvalg man 
har valgt med en større dreining mot hjemmebaserte tjenester. I perioden 2016 til 2018 er antall 
institusjonplasser redusert med 20 plasser. Det vil bli ytterligere reduksjon i 2020 fra 41 plasser til 20.  

Netto driftsutgifter pr innbygger 244 barnevernstjenester 

Oversikten viser netto driftsutgifter pr innbygger for barnevernstjenester. Netto driftsutgifter er dobbel 
så høy som sammenlignbare kommuner og kostragruppe 11. Dette skyldes økt aktivitet grunnet 
settekommunesak. Tiltaket er avsluttet. Netto driftsutgifter er redusert i 2018 og ytterligere redusert i 
2019 og 2020. Det forventes at denne utviklingen  vil vedvare inn i 2021. 

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

Fordelingen av netto driftsutgifter er gradvis omfordelt slik at det er mer ressurser som fordeles til 
tjenester til hjemmeboende. Dette er i tråd med valgt strategi. I planperioden vil det bli en ytterligere 
økning. 

Netto driftsutgifter (funksjon 244,251,252) pr barn (0-22år) med tiltak 

Oversikten viser at Inderøy over år har ligget høyt i netto driftsutgifter til barnevern. Det skyldes i 
hovedsak mange barn i fosterheim og bruk av institusjonsopphold til flere ungdommer over år. 
Barnevernet har over tid jobbet godt med å redusere kostnader.  Fra 2. halvår 2018 starter nedgangen 
av antall barn i fosterheimer, og det er forholdsvis liten bruk av institusjonsopphold. Denne situasjonen 
holder seg videre i 2020. En forventer en nedgang i netto driftsutgifter også i 2021. 

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1 skoletrinn 
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Helseundersøkelser til barn som begynner i 1. klasse er obligatorisk helseundersøkelse og er et viktig 
forebyggende tiltak. Oversikten viser at Inderøy ikke klarer å gjennomføre denne undersøkelsen til alle 
skolestartere med de resurser man har i dag. 

Kvalitet - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) 

Fødselomsorgen har fikk nye retningslinjer i 2018, med krav om hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst. I Inderøy utføres hjemmebesøket av helsesykepleier. Oversikten viser at Inderøy klarer å 
gjennomføre denne undersøkelsen med de ressurser man har i dag. 

Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr 10.000 innbyggere 0-5 år Funksjons 232 

Oversikten viser at Inderøy kommune har lav dekningsgrad på helsesøster i helsestasjon. 

Årsverk av leger pr 10.000 innbyggere. 

Dekningsgraden på fastleger i Inderøy har økt og er nå høyere enn Trøndelag og noe under kostragruppe 
11. Økningen kan forklares med en styrking av legetjenesten hvor det de siste to årene er opprettet flere 
nye fasthjemler. 

Kvalitet - Andel brukerrettet årsverk i omsorgstjenesten m/helsefaglig utdanning (prosent) 

Inderøy kommune er på samme nivå som sammenlignbare kommuner. 

Kvalitet - Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem (timer) 

Legetimer pr uke for pasienter på sykehjem, gikk ned i 2018. Dette skyldes utfordringer med å 
rekruttere institusjonslege i 2018. Det forventes en økning for inneværende år og ytterligere økning i 
2021 på grunn av antall institusjonsplasser reduseres og man opprettholdes samme legeressurs. . 

 Utfordringer og strategi 

Nasjonale reformer og omstillinger har gitt kommunen et tydeligere og større ansvar for befolkningens 
helse - og for at alle skal få nødvendige tjenester. Helse- og omsorgstjenestene i Inderøy kommune, skal 
være bærekraftige og sikre innbyggerne gode levekår og likeverdige tjenester. I tråd med nasjonale 
utfordringer står helse- og omsorgstjenestene i kommunene overfor store oppgaver. 

Inderøy kommune har som et overordnet mål, at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best 
mulig. Dette innebærer at helsefremmende og forebyggende tiltak må prioriteres for å sikre god 
livskvalitet og opplevelse av mestring for innbyggere. 

Satsningen innebærer endringer i måten kommunen leverer helse-, sosial- og omsorgstjenester på, med 
større vektlegging av forebyggende arbeid og tidlig innsats. I arbeidet med en slik ønsket 
retningsendring, blir det sentralt å se på alternativ innretning av tjenesten, sikre helhetlig ressursbruk på 
tvers av sektorer, samt spisse tjenestene mer inn mot sine kjerneoppgaver. 

Målet er å gi bedre, men også billigere tjenester.  

For å sikre tilpasning i tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser, må det 
arbeides målrettet med riktig tjenestenivå og effektivisering av tjenesten. Det vil kreve behov for 
endring i kommunens forvaltningspraksis av helse og omsorgstjenester med strengere krav til 
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sammenheng mellom vedtak og ressurser, samt en strammere styring med fokus på å prioritere 
lovpålagte tjenester. 

Befolkningssammensetningen vil i årene fremover endre karakter. Samfunnet får en større andel eldre 
og flere som lever lenger, i kombinasjon med lavere fødselskull. Flere eldre vil også ha god helse. 
Inderøy kommune har planlagt lav dekningsgrad på institusjonsplasser og høy grad av omsorgsboliger 
med bemanning.  Dekningsgraden må ses i sammenheng med at de eldre er friskere og lever lenger. 
Nasjonalt er trenden å redusere dekningsgraden, kombinert med en oppbygging av ambulante tjenester 
og lavterskel-/støttetjenester, bruk av velferdsteknologiske løsninger - samt nye måter å jobbe på. Det 
kreves en bred og tverrsektoriell innsats for å utvikle kommunen til et aldersvennlig samfunn. 

Endringer i sykdomsbildet innebærer at det blir stadig flere brukere med sammensatte behov. Mange av 
disse er unge og trenger tjenester store deler av livet. Selv om det forventes at flere eldre vil ha bedre 
helse, vil også mange være syke og ha behov for helsetjenester. Demens og psykisk helse- og 
rusproblematikk antas å bli en økende utfordring. Endringer i spesialisthelsetjenesten, med sterkt 
reduserte liggetider og omlegging til dagpoliklinikk og dagbehandling, gir kommunen økte oppgaver, 
både med hensyn til kompetansekrav og omfang av tjenester som skal ytes. Rådmannen forventer at 
denne utviklingen vil fortsette. Dette krever helhetlige og koordinerte tjenester, både i kommunen, 
spesialisthelsetjenesten og i andre organisasjoner, hvor enkelte tilbud overlapper. Bedre samarbeid og 
koordinering vil gi et mer treffsikkert og helhetlig tilbud til den enkelte bruker, samt bidra til mer 
effektive tjenester av god kvalitet. 

Det er nasjonalt anslått at det er behov for 40 prosent flere årsverk frem mot 2040. For Inderøy vil det 
tilsvare 67 årsverk. Utviklingen stiller krav til høyere og endret kompetanse i kommunen, optimal og 
fleksibel utnyttelse av eksisterende kompetanse, samt god prioritering og riktig ressursbruk. For å sikre 
god kvalitet, er det behov for mer kunnskap og praksisnær forskning på kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Rådmannen ser nødvendigheten av enda høyere grad av innovasjon i tjenestene, 
særlig knyttet til økt utnyttelse av teknologi. Det vil spille en sentral rolle for å utføre tjenestene på nye 
måter og støtte opp under egenmestring og økt livskvalitet.  

Helse- og omsorgstjenestene må arbeide aktivt med å utvikle beste og neste praksis, og delta i nettverk, 
partnerskap og på delingsarenaer for å sikre innovativ kompetanse og gjennomføringskraft. Tilgjengelige 
velferdsteknologiske løsninger skal tas i bruk og tas i bruk for alle målgrupper. I tillegg må flere 
universelle teknologiske løsninger være integrert i hjemmet. 

Kommunen skal legge til rette for en aktiv bruker- og pårørenderolle, hvor løsninger jobbes frem 
sammen med brukeren og brukerens nettverk. Det skal legges vekt på involvering av, og støtte til, 
pårørende. Målet er at innbyggerne i størst mulig grad mestrer egen livssituasjon, gjennom å skape gode 
løsninger og tiltak med kommunen og relevante aktører i nærmiljøet og samfunnet forøvrig. Nye 
løsninger for bærekraftige helsetjenester, skal utvikles gjennom medarbeiderskap og samskaping med 
innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner. 

Koronapandemien har gitt helse- og omsorgstjenestene i kommunen en ekstra utfordring både 
økonomisk og personalmessig. Det var vært krevende å etablere ekstraordinære tiltak. Teststasjon og 
luftveisklinikk på Rinnleiret driftes i samarbeid med flere kommuner. Pandemien har påvirket den totale 
kapasiteten i tjenesteområdet, og det vil kreve en annen måte å arbeide på sett i lys av 
smitteforebyggende tiltak. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor mye pandemien vil påvirke tjenestene 
inn i 2021. 

Innvandrertjenesten har over tid redusert sin aktivitet på grunn av mindre bosetting av flyktninger. 
Tjenesten har gjennomgått en stor nedbemanning fra august 2018 og fram til august 2019. Driften ble i 
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2019 dimensjonert til å ta i mot 10 bosettinger i 2019 og 15 bosettinger i 2020. Med det har 
innvandrertjenesten hatt for høyt driftsnivå både i 2019 og 2020.   

Nedtrapping av driften i 2018 og 2019 har sammenheng med at det kommer færre flyktninger til Norge. 
Dermed er behovet for nye bosettinger gått ned til 10 personer pr år for Inderøy. 

Tabellen viser antall flyktninger som er bosatt hvert år siden 2015.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

31 28 23 12 7 6 

            

For 2020 har kommunen fått en anmodning om å bosette 15 personer, noe som senere ble redusert til 
10 personer. Når dette skrives er det ikke kommet anmodning for 2021.  

I budsjettet for 2021 er det planlagt en avvikling av norskopplæringen som innebærer overtallighet i 
lærerårsverk. Bosatte flyktninger har en rettighet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - et tilbud 
om undervisning 30 timer i uka. Inderøy må framover oppfylle denne retten ved å kjøpe plasser i en 
annen kommune. Det innebærer at elevene må ta buss ut av kommunen tidlig på morgenen og er ikke 
tilbake før seint på ettermiddagen. Det er flere småbarnsforeldre som vil komme i en tidsklemme rundt 
henting og levering i barnehage. Dette vil nok være en faktor som kan øke risikoen for at noen velger å 
avslutte norskopplæringen med de konsekvensene dette innebærer i en integreringsprosess med sikte 
på å komme i jobb. Det er en risiko for at flere blir avhengig av livsopphold. 

Sektoren er nå i første fase i en større endring hvor 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 over tid økt i tråd med tidligere vedtak. 
Når nytt helsehus står ferdig medio 2022, er det nødvendig å styrke årsverksrammen i omsorgsboligene 
i det nye bygget slik at det samsvarer med uttalte mål. 

Driften i nytt omsorgssenter i Mosvik blir igangsatt november 2020. Planlegging og arbeidet med 
kompetanse- og bemanningsplan, vil fortsette i 2021. Driften skal planlegges med bruk av digitale 
løsninger, samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og pårørende. 

Neste investering er bygging av nytt helsehus i Straumen. I den forbindelse er det behov for å etablere 
midlertidlig drift i andre lokaler, da Inderøyheimen skal rives for å gi plass til nytt helsehus. Dette vil 
medføre ulike endringer for ansatte, brukere mm.  

Kommunen har også fått større ansvar for spesialiserte medisinskfaglige oppgaver knyttet til 
smertelindring, rehabilitering, habilitering og oppfølging, samt viderebehandling etter sykehusopphold. 
Det er et mål at mer av behandling og oppfølging av innbyggeren skal skje nær den enkeltes hjem og 
hverdag, og ofte i samhandling med familie/pårørende. Endringer i oppgavefordeling mellom kommune 
og spesialisthelsetjenesten, har skjedd uten at kommunen har fått nødvendige ressurser til å bygge opp 
tjenestetilbudene. En strategi for å møte endring i oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunen, er å forsterke interkommunalt samarbeid. 

Det er gjort flere tiltak knyttet til å redusere sykefraværet i helse- og omsorgssektoren. Høyt sykefravær 
genererer store utgifter i form av overtids- og vikarbruk, kostnader knyttet til administrasjon, redusert 
effektivitet og opplæring, samt at det er en utfordring for kvaliteten av tjenesten. Helse- og 
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omsorgsektoren må intensivere arbeidet og har som mål å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Det 
skal gjøres igjennom deltakelse i utviklingsarbeidet som foregår i hele kommunen. 

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 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 i forhold til 
yrkesaktiv befolkning. Dette betyr at vi relativt sett får mer å jobbe med, og færre personer som kan 
gjøre jobben. Det er allerede utfordringer med å rekruttere, spesielt helsepersonell med 
høgskoleutdanning, og leger. Tiltak for å rekruttere og beholde, må ha en bred tilnærming hvor partene 
involveres i arbeidet. 

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.  

  

Stategier 

Digitalisering - der det virker og er ønsket 

 
Vi skal tilby digitale verktøy og hjelpemidler som oppleves som virkningsfulle og trygge, ikke som en 
erstatning for menneskelig kontakt, men som et supplement. Der digitale hjelpemidler gir like god 
løsning, eller bedre for brukeren, skal dette tas i bruk. I 2021 er det avsatt investeringsmidler til ulike 
prosjekter i denne sammenheng: Anskaffelse av sensorteknologi, pilotering av digitalt tilsyn som 
erstatning for fysisk besøk, digitale medisindispensere, samt trygghetsalarm Alle ovennevnte tiltak og 
satsninger vil være viktige delmål for å lykkes med en gradvis dreining av helse og omsorgstjenestene 
der digitale verktøy samspiller med tradisjonelle måter å drive tjenestene på og hvor målet er å gi 
ressursene på best mulig måte, både for den enkelte og for kommunen. 

Som verktøy i forbedringprosessene, vil bruk av tjenestedesign være aktuelt.  Offentlige tjenester skal 
oppleves som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter 
som tilbyr dem. Vi ønsker å delta og bidra inn i ulike digitaliseringsprosjekt i økonomiplanperioden, da 
dette bidrar til læring og kompetansebygging.  

Inderøy kommune har som mål å være en del av utviklingsarbeidet knyttet til innføring av 
Helseplattformen - og etter hvert ta denne i bruk. 
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Helsefremmende sektor 

For å redusere sykefraværet og skape en utviklingsorientert organisasjon, skal lederne ha fokus på 
nærvær, medarbeiderskap og god ledelse. Gode arbeidsmiljø og mindre turnover vil gjøre kommunen til 
en attraktiv arbeidsplass, skape bedre omdømme og medvirke til god kvalitet på tjenestene.  

Det helhetlige arbeidet med å skape gode arbeidsmiljø, handler om å gjøre grep på flere områder. 
Ledere i Inderøy kommune skal lede i tråd med kommunens verdigrunnlag, og skape helsefremmende 
arbeidsplasser. Det skal, på hver arbeidsplass, jobbes i et samspill mellom leder, medarbeider, tillitsvalgt 
og verneombud - med det felles mål å skape et godt arbeidsmiljø. 

Folkehelse 

Å holde oversikt over utviklingen av folkehelsen i kommunen og iverksette tiltak for styrking av 
folkehelsen, er et eksempel på et område som krever samarbeid på tvers av sektorer i kommunen, og 
samspill med innbyggerne. Dette ansvaret er også nedfelt i folkehelselovens § 5. 
Kommunen skal ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer 
som kan virke inn på denne. Denne oversikten har kommunen basert på opplysninger fra statlige 
helsemyndigheter og fylkeskommunen, kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene og fra 
kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø, befolkningsgrupper og lokalsamfunn. 

Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde 
sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Dette omfatter ikke bare innsats 
innenfor helsetjenestene, men også andre samfunnsforhold og faktorer som påvirker innbyggernes 
levekår og helse.  

Tidlig innsats, forebygging, habilitering og rehabilitering 

Inderøy kommune skal øke sitt fokus på tidlig innsats og forebygging. Det gir resultater i form av mindre 
omsorgsbehov og behov for tjenester på sikt i alle aldersgrupper, noe som over tid vil gi økonomisk 
gevinst. 
Enhetene må dreie ressursene mot tidlig innsats, hverdagsmestring, trygghetsskapende tiltak og 
rehabilitering i Inderøy kommune. Det vil si tjenester som i stor grad kan gjøres hjemme hos brukerne 
og sørge for at tjenestebehovet utsettes og reduseres. 

Rekruttering 

Det forventes økende utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell, spesielt 
høyskoleutdannet personell. Dette til tross for at det legges til rette for faglig og personlig utvikling blant 
annet gjennom videreutdanning. Konkurranse om kompetent arbeidskraft nevnes som medvirkende 
årsak til rekrutteringsutfordringene. Det pekes også på en generell mangel på kvalifisert personell i 
sektoren.  

Det må arbeides målrettet med rekruttering, heltid og godt omdømme for hele sektoren.  

Innovasjon 

Det er behov for fokus på brukerdrevet- og medarbeiderdrevet innovasjon for å møte 
fremtidlige behov i helse- og omsorgsektoren. Det må utarbeides nye tjenesteforløp, og i dette 
arbeidet må brukerne involveres.  
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Heltid 

Deltidsarbeid med mange små stillinger er en utfordring for driften av helse og 
omsorgstjenester i Inderøy kommune.  Deltidsarbeid gir utfordringer når det gjelder 
forutsigbarhet, kontinuitet, trygghet og kvalitet for tjenestene til innbyggerne. Deltidsarbeid er 
også utfordrende for et godt arbeidsmiljø, og for ivaretakelse av god ledelse. Det er derfor 
mange gode grunner for helse- og omsorgssektorens satsing på økt heltidsarbeid. Sektoren må 
arbeide systematisk på flere områder, det er behov for å se på alternativ arbeidsplaner, bruk av 
kompetanse og løsninger på tvers av sektorer.  

Sammendrag budsjett 

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.  

Hvilken innretting helse- og omsorgssektoren skal ha i fremtiden, er politisk vedtatt. Det er vedtatt en 
delvis desentralisert struktur med omsorgssenter i henholdsvis Mosvik omsorgssenter, helsehus i 
Straumen og omsorgsboliger på Næss. Dette er nødvendigvis noe mer kostnadskrevende enn en 
sentralisert struktur. På den andre siden vil en desentralisert struktur bidra positivt til aktivitet i hele 
kommunen. 

Inderøy kommune opplever økt pågang og behov for helse- og omsorgstjenester. Dette gir  utfordringer 
med tilpasning jf. «omsorgstrappen ", slik at pasienter ikke blir gitt omsorgstjenester på feil trinn i 
omsorgstrappen. Dagens kapasitet i omsorgstrappen er samlet sett ikke tilpasset dagens behov. Selv 
med en økning av antall plasser med nytt omsorgssenter i Mosvik, er det  venteliste på omsorgsboliger 
med bemanning.   

Noe av pågangen skyldes økning i antall brukere, men størst er økningen i omfang av tjenester per 
mottaker av tjenestene. Dette kan begrunnes med endringer i pasientbildet med blant annet økning i 
antall tyngre brukere, høy andel demente og andre sterkt pleietrengende eller terminale. For lav 
bemanning og kompetanse i omsorgsboliger med bemanning, gir mer press i hjemmetjenestene.  

Andelen eldre øker mer relativt til andre aldersgrupper, og etterspørselen etter helse-/ 
omsorgstjenester er derfor økende. Endring og forbedring i medisinsk behandling, medfører at en 
økende andel som i dag er avhengige av sykehusopphold for behandling, kan unngå dette. Det betyr 
at sykehusopphold kortes ned. Dette bidrar imidlertid til økt behov for rehabilitering og helse- og 
omsorgstjenester. 

Budsjettet er marginalt, og det legges ikke opp til omfattende økning i aktivitet. Første del av 
planperioden, 2021, vil i hovedsak dreie om å tilpasse driften i midlertidlige lokasjoner, slik at 
tjenesteomfang og kvalitet er på samme nivå som tidligere. 

Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 
Helse og omsorg      
Helseplattform 
Trøndelag 

1 000 0 0 0 1 000 

Inderøy helsehus 288 300 45 393 0 0 333 693 
Velferdsteknologi 500 100 100 0 700 

Sum Helse og omsorg 289 800 45 493 100 0 335 393 
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Helseplattform Trøndelag 
I 2021 er det lagt inn et anslått beløp for Inderøy kommune andel av investeringer i helseplattformen i 
Trøndelag. Totalt er det anslått en investeringskostnad på 388 mill kroner. Inderøy kommunes andel er 
foreløpig anslått til 1 mill kroner. Investeringskostnadene er usikre og må forståes som tentative.  

Inderøy helsehus 

Investeringer i Helsehusene omfatter bygging av 24 omsorgsboliger i Mosvik og bygging av Helsehus 
i Straumen, fase 1. Omsorgslelighetene i Mosvik vil være ferdigstilt i løpet av 2020.  

I 2021 videreføres planlegging og bygging av Inderøy helsehus. Rådmannen legger til grunn i 
økonomiplanen en investeringsrammen for Inderøy helsehus på 352,16 mill iht anbud. Politisk sak 
om forprosjekt  for Inderøy helsehus skal behandles av Kommunestyret 7. desember.  

Investeringene finansieres med tilskudd fra Husbanken. Det er budsjettert med tilskudd på 39,7 mill for 
omsorgsboligene i Mosvik, og tilskudd på 94,1 for Helsehuset. Øvrig finansiering er momskompensasjon 
og lån. 

Velferdsteknologi 

Investeringen skal benyttes til innkjøp av løsning for digitalt tilsyn for hjemmeboende. 35 stk. Multidose 
og medisindispener til hjemmeboende. 

 

HO-felles 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 399 2 680 2 813 2 813 2 813 2 813 
Annet forebyggende helsearbeid 238 261 261 261 261 261 
Rehabilitering 597 866 866 866 866 866 
Barneverntiltak utenfor familien 0 198 198 198 198 198 
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o 1 167 1 259 963 1 163 1 163 1 163 
Kjøkken 0 253 253 253 253 253 
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 622 1 839 1 119 1 119 1 119 1 119 
Hjemmehjelp -1 162 162 162 162 162 
Bistand funksjonshemmede -506 932 932 932 932 932 
Psykiatriteam 178 196 196 196 196 196 

Sum 3 535 8 646 7 764 7 964 7 964 7 964 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Fellesomeråde for helse og omsorg består av forvaltningskontor, lærlinger, stab og støttefunksjoner.  

Forvaltningskontoret har ansvar for saksbehandling av alle vedtak i helse- og omsorgssektoren bortsett 
fra NAV-området. Saksbehandlere ved kontoret samarbeider med ulike sektorer internt/eksternt og 
med private aktører. Stabsfunksjoner er organisatorisk tilknyttet tildelingskontoret, men anvendes på 
tvers av sektorer og enheter i hele kommunen. Forvaltningskontoret har også en pådriverrolle for 
fagutvikling og koordinering av daglig drift. Fellesomeråde har ansvar for koordinerende enhet i Inderøy 
kommune. 

Fellesomerådet forvalter ulike driftsavtaler og har ansvar for prosjekt og utviklingsarbeid som er 
sektorovergripende. 

Fellesområdet har 12,75 årsverk og 20 ansatte inkl lærlinger. 
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  
2021 

Mål  
2024 

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

Etablere drift i midlertidige lokaler i Spiren    

 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. 

Digitalt tilsyn   

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  0 

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 

100,0 
% 

100,0 
% 

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

I planperioden må fortsatt nærvær og 
heltid være sentrale fokusområder. Et 
langsiktig mål for nærvær må være 93 % og 
det må holdes høy aktivitet for å nå målet. 
Nærvær og heltid er viktige områder for å 
sikre kvalitet i tjenestene og for å beholde 
og rekruttere dyktige medarbeidere. Det 
må være fokus på at 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 gode 
arbeidsmiljø og legge til rette for 
kompetanseutvikling og innovasjon. 
 
 

Utvikle nærværskultur i 
sektoren 

93,0 
% 

93,0 
% 

 
 
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 gode arbeidsmiljø og legge til rette for kompetanseutvikling 
og innovasjon. 
 
 
Videreføre nærværprosjektet Bæst - på jobb i hjemmetjenesten. Igangsetting av nærværs- og 
omstillingsprosjekt i flere enheter i sektoren. Rekrutteringstiltak for sykepleiere. Utvikle 
medarbeiderskap som metode for utvikling av gode og innovative arbeidsmiljø 
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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. 

Rekruttering av personell med rett kompetanse, opplæring av ansatte, organisering av egen 
arbeidsgruppe som skal jobbe med implementering av digitale løsninger. Tjenesteutviklingen vil ta 
utgangspunkt i anbefalinger fra DigInn prosjekt og i samarbeid med Inn-Trøndelagskommunene.  

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 gode arbeidsmiljø og legge til rette for kompetanseutvikling 
og innovasjon. 

 

Videreføre nærværprosjektet Bæst - på jobb i hjemmetjenesten. Igangsetting av nærværs- og 
omstillingsprosjekt i flere enheter i sektoren. Rekrutteringstiltak for sykepleiere. Utvikle 
medarbeiderskap som metode for utvikling av gode og innovative arbeidsmiljø 

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. 

Rekruttering av personell med rett kompetanse, opplæring av ansatte, organisering av egen 
arbeidsgruppe som skal jobbe med implementering av digitale løsninger. Tjenesteutviklingen vil ta 
utgangspunkt i anbefalinger fra DigInn prosjekt og i samarbeid med Inn-Trøndelagskommunene.  

 

Beskrivelse av virkemidler for måloppnåelse 

For å nå virksomhetens mål er det en forutsetning at de økonomiske forutsetninger er tilstede og en 
forankring av tiltakene blant ledelse og ansatte. Det må jobbes videre med omstilling i hele 
tjenesteområdet i tråd med helse og omsorgsutredningens anbefalinger. 
I planperioden må fortsatt nærvær og heltid være sentrale fokusområder. Det må arbeides planmessig 
for å sikre rekruttering og bygge gode arbeidsmiljø og legge til rette for kompetanseutvikling og 
innovasjon. 
Utvikle medarbeiderskap som metode for utvikling av gode og innovative arbeidsmiljø. 
Økt bruk av velferdsteknologi. Tiltaket skal bidra til utvikling av velferdsteknologiske verktøy og 
kompetanseheving hos ansatte og sluttbrukere. 
Tjenesteutviklingen vil ta utgangspunkt i anbefalinger fra velferdsteknologiprosjekt og i samarbeid med 
Inn-Trøndelagskommunene. 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   8 646 8 646 8 646 8 646 

Tekniske justeringer      
Justering ford. i opprinnelig budsjett Helse og 

omsorg 
183 183 183 183 

Sum Tekniske justeringer  183 183 183 183 

Tidligere vedtatte endringer  183 183 183 183 

Konsekvensjustert ramme  8 829 8 829 8 829 8 829 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Helse og 

omsorg 
-9 -9 -9 -9 

Redusere antall lærlingeplasser 3 stk Helse og 
omsorg 

-720 -720 -720 -720 

Redusere saksbehandlingskapasitet. Halv 
årsvirkning. 

Helse og 
omsorg 

-296 -96 -96 -96 

Innsparing kurs og reiser Helse og 
omsorg 

-41 -41 -41 -41 

Sum Innsparingstiltak  -1 066 -866 -866 -866 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -1 066 -866 -866 -866 

Ramme 2021-2024  7 764 7 964 7 964 7 964 

 

Budsjettvurdering 
Budsjettet til fellesomerådet har i inneværende år vært høyere enn aktiviteten tilsier. Det skyldes at 
man i overgangen til ny organisasjonstruktur i sektoren, valgte å legge ulike kostnader på fellesomerådet 
istedenfor på den enkelte enhet. Lærlinger kostnadsføres på fellesomerådet.  

Det foreslås å inndra stilling som saksbehandler og redusere antall lærlinger. Det tilsvarer kr 1.016.000 i 
innsparing.  

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Redusere antall lærlingeplasser 3 stk 

Redusere antall lærlingplasser med 3 plasser 

Dårligere rekruttering til helsesektoren og vi oppfyller ikke norm for antall lærlinger pr 1000 innbygger. 
Inderøy videregående skole får ikke praksisplasser, flyktninger får ikke plass.Een konsekvens er at man 
avslutter Menn i Helse ordningen. 

Redusere saksbehandlingskapasitet. Halv årsvirkning. 

Tiltaket gjelder utsettelse i 60% saksbehandlerstilling. Halvårsvirkning. Tiltaket vil få negative 
konsekvenser for flere områder enn saksbehandling. Systemansvarlig for fagsystem mm vil ikke være i 
stand til å ivareta fagsystem slik som e meldinger, profiil mm. 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 
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Institusjonstjenester 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Fordeles på flere funksjoner 0 0 -7 393 -7 393 -7 393 -7 393 
Administrasjon 13 1 653 -158 -158 -158 -158 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 471 500 500 500 500 500 
Rehabilitering 1 589 2 067 2 067 2 067 2 067 2 067 
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o 26 321 29 482 27 444 27 444 27 444 27 444 
Kjøkken 3 631 2 509 2 709 2 709 2 709 2 709 
Vaskeri 856 921 921 921 921 921 
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende -238 147 147 147 147 147 
Bistand funksjonshemmede -439 91 91 91 91 91 
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 
kommune 

1 563 850 850 850 850 850 

Sum 33 630 38 221 27 178 27 178 27 178 27 178 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Ansvar 910 - enhet institusjonstjeneste - omfatter en institusjon, Inderøyheimen med 20 
institusjonsplasser. I tillegg omfatter enheten produksjonskjøkken, vaskeri, kommunal ergoterapeut, 
fysioterapitjeneste og institusjonslege. 
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Enheten favner flere faggrupper, både fra institusjonstjenesten og fra rehabilitering ved at fysioterapi- 
og ergoterapitjenestene er samlokalisert og organisert under samme enhet. Enheten har 30 årsverk 
fordelt på 47 ansatte. 

Enheten har redusert antall institusjonsplasser fra 41 til 20. Det er i tråd med vedtak i helse- og 
omsorgsutredningen. 

Enheten har også ansvaret for DMS Inn-Trøndelag, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene 
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. 
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Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  
2021 

Mål  
2024 

Bedre miljø og klima Bedre miljø og klima 
Redusere matsvinn 

Matsvinn Reduksjon Reduksjon 

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

Arbeidsgruppe oppnevnt i 2020 skal 
jobbe med de fem innsatsområdene i 
kvalitetsreformen Leve hele livet: 
 aldersvennlig samfunn,  
aktivitet og fellesskap, 
 mat og måltider, 
 helsehjelp 
 sammenheng i tjenestene. 
Arbeidsgruppe skal legge fram et 
planutkast for politisk behandling i 
2021 
Kvalitetsreformen skal inkluderes i 
kommuneplenens samfunnsdel 

   

 Enheten skal være god på systematisk 
kvalitet og forbedringsarbeid 
Fokus på å forberede overgangen fra 
sykeheim til Helsehus 
 

Brukertilfredshet   

 -Pasienter i institusjon skal oppleve at 
de mottar tjenester av god kvalitet 
som er tilpasset den enkeltes behov 
-Sikre tjenester av god kvalitet til 
pasientene som midlertidig skal flytte 
fra Inderøyheimen til Betania i 
byggeperiode 
 

Brukerundersøkelser   

 Sikre god og næringsrik matomsorg, 
slik at alle får dekket sine individuelle 
behov. 

Brukerundersøkelse   

 Videreføre og forsterke arbeidet med 
hverdagsmestring. 
Fysioterapi  og ergoterapitjenesten 
skal ha økt fokus på  forebyggende 
arbeid 

Kartlegge funksjonsniva 
ved hjelp av SPPB 

  

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

Vi skal drive i økonomisk balanse med 
høy ressursutnyttelse 
(God økonomistyring) 

Agresso, Framsikt   

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

Enheten skal utvikle en 
helsefremmende arbeidsplass  
Nærvær er viktig for kvalitet på 
tjenester og gir forutsigbarhet for 
brukere og ansatte 
 Enheten skal jobbe med å øke 
nærværet 
 

Grad av nærvær, agresso 
fraværsstatistikk 

  

 Fokus på heltid og heltidskultur 
Heltidskultur er en viktig strategi, 
både for å sikre kvalitet i tjenestene 
og for å utnytte potensialet av 
ubenyttet, kompetent arbeidskraft 

Medarbeiderundersøkelse 
- ang. ufrivillig deltid, hvor 

mange ønsker å jobbe 
100% stilling 
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Arbeidsgruppe oppnevnt i 2020 skal jobbe med de fem innsatsområdene i kvalitetsreformen Leve hele 
livet: 
aldersvennlig samfunn,  
aktivitet og fellesskap, 
mat og måltider, 
helsehjelp 
sammenheng i tjenestene. 
Arbeidsgruppe skal legge fram et planutkast for politisk behandling i 2021 
 
Kvalitetsreformen skal inkluderes i kommuneplenens samfunnsdel 
Inderøy kommune er deltakere i kommunenettverk Aldersvennlig lokalsamfunn. Det skal i 2021 arbeides 
videre med tiltak knyttet til de fem innsatsområdene. Dette skal skje i samarbeid med Eldres råd, 
frivilligsektor, andre tjenesteområder i kommunen og aktører i lokalsamfunnet. 

Bedre miljø og klima 

Redusere matsvinn 

Bedre samhandlingsrutiner mellom kjøkken og avd. Ta i bruk verktøyet Matilda ved bestilling fra avd. til 
kjøkken - dette vil bidra til større nøyaktighet i bestilling og dermed mindre matsvinn Bruk av vaskbart 
materiale til oppbevaring og tillaging i matproduksjonen Økt bruk av digitaleverktøy til opplæring og 
møtevirksomhet vil gi mindre reising  

Enheten skal utvikle en helsefremmende arbeidsplass  

Nærvær er viktig for kvalitet på tjenester og gir forutsigbarhet for brukere og ansatte 

Enheten skal jobbe med å øke nærværet 

Nærværsprosjektet i institusjonstjenesten videreføres og avsluttes i 2021, dette gjennomføres i 
samarbeid med BHT og Nav arbeidslivssenter. Fokus på tilbakemeldingskultur og utvikling av gode 
strukturer på arbeidsplassen Nært/regelmessig samarbeid med Nav og BHT for oppfølging av sykmeldte 
- tilskuddsordninger, arbeidsutprøving, avklaringer Tett oppfølging av sykmeldte og av ansatte som står i 
fare for å bli sykmeldt Løpende dialog mellom arbeidsgiver/VO/TV rundt arbeidsmiljø Partssamarbeid 
med fokus på utvikling av helsefremmende arbeidsplass, medarbeider skap. Tydelige arbeidsrutiner og 
arbeidsfordeling/oppgavefordeling for at arbeidsdagen skal oppleves mest mulig forutsigbar Tilhørighet 
og eierskap til arbeidsplassen Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte Fokus på 
relasjonsledelse  

Enheten skal være god på systematisk kvalitet og forbedringsarbeid 

Fokus på å forberede overgangen fra sykeheim til Helsehus 

Systematisk faglig kompetanseheving - gjennom ulike systematiske observasjonsverktøy (SKUV) Avvik 
brukes systematisk i forbedringsarbeid, være nøye med å skrive gode tiltak så alle kan lære av 
hendelsen, trene på behandling av avvik Profil: Systematisk opplæring av ansatte. Mål og tiltaksplaner, 
dokumentasjon, innkomststatus, bruk av sjekklister. Bedre samhandlingsrutiner med hjemmetjenesten 
ved overføring av pasienter, gode pasientforløp Fagsykepleier og institusjonslege brukes aktivt i 
undervisnings- og forbedringsarbeidet 

Fokus på heltid og heltidskultur 

Heltidskultur er en viktig strategi, både for å sikre kvalitet i tjenestene og for å utnytte potensialet av 
ubenyttet, kompetent arbeidskraft 
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Ved ledighet i stilling, se om ny stilling kan økes ved for eksempel å slå sammen mindre stillinger. Være 
villig til å prøve ut nye turnusordninger Vurdere å flytte budsjett midler fra ekstravakt budsjett til 
fastlønnsbudsjett. Tilby større stillinger til de som ønsker det- dette er en drøftingssak Attraktive 
arbeidsoppgaver  

-Pasienter i institusjon skal oppleve at de mottar tjenester av god kvalitet som er tilpasset den 
enkeltes behov 

-Sikre tjenester av god kvalitet til pasientene som midlertidig skal flytte fra Inderøyheimen til Betania 
i byggeperiode 

Livsgledehjem med personsentret omsorg Fokus på hverdagsmestring, "Hva er viktig for deg?" er 
grunnlaget i all tjenesteyting Primærkontakt/sekundærkontakt rollen videreutvikles og implementeres. 
Utarbeide gode samarbeidsrutiner med pårørende (regelmessige samtaler med pårørende, møter med 
pårørendeforeningen) Mål og tiltaksplaner i Profil  

Sikre god og næringsrik matomsorg, slik at alle får dekket sine individuelle behov. 

Indivduell kartlegging ved tildeling av tjenester Pasienter får tilpasset mat/ måltider etter helsetilstand, 
eksempelvis dietter Forberede pasienter og ansatte på det kan bli midlertidige endringer i tilbudet i 
byggeperioden for helsehuset. Det kan innebære mer bruk av mer prefabrikert mat.  

Vi skal drive i økonomisk balanse med høy ressursutnyttelse 

(God økonomistyring) 

Gjennomføre månedlige økonomirapporter i Framsikt Gode rutiner for inntekt og tilskudd Regelmessig 
gjennomgang av budsjett/regnskap (hver mnd.) med tjenestelederne med særskilt fokus på fast lønn og 
variabel lønn. Begrense bruk av overtid, vurdere behov for innleie ved ledige vakter. Gjennomgang til 
partsgruppen omkring økonomisk situasjon og økonomiske rammer Utarbeide gode rutiner for bestilling 
av varer, god planlegging av innkjøp, unngå for stor lagerbeholdning Ta i bruk digitale løsninger ved kurs 
og møtevirksomhet  

Videreføre og forsterke arbeidet med hverdagsmestring. 

Fysioterapi  og ergoterapitjenesten skal ha økt fokus på  forebyggende arbeid 

Treningsgrupper med forebyggende fokus ledes av fysioterapeut (med bl.a. fall forebyggende fokus) 
Tilsatt en fysioterapeut i sektoren som skal jobbe med blant annet hverdagsmestring Forebyggende 
hjemmebesøk til alle som fyller 75 år  
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   38 221 38 221 38 221 38 221 

Tekniske justeringer      
Justering ford. i opprinnelig budsjett Helse og 

omsorg 
-1 653 -1 653 -1 653 -1 653 

Sum Tekniske justeringer  -1 653 -1 653 -1 653 -1 653 
Tiltak forrige år      
Avslutet tiltak nærværsprosjekt 
Inderøyheimen 

Helse og 
omsorg 

-180 -180 -180 -180 

Omfordeling mellom institusjon og 
hjemmebaserte tjenester. Drift Mosvik omsorg 
og aktivitetssenter 

Helse og 
omsorg 

-14 000 -14 000 -14 000 -14 000 

Reduserte driftsutgifter kjøkken Helse og 
omsorg 

200 200 200 200 

Tilbakeføring av institusjonslege 50% Helse og 
omsorg 

400 400 400 400 

Tilbakeføring av tidligere effektivisering av 
samlokalisering av institusjonstjenester og 
kjøkken jan - sept 2020 

Helse og 
omsorg 

2 000 2 000 2 000 2 000 

Tilbakeføring av tidligere generell 
effektivisering ifbm endring fra institusjon til 
HDO 

Helse og 
omsorg 

200 200 200 200 

Sum Tiltak forrige år  -11 380 -11 380 -11 380 -11 380 

Tidligere vedtatte endringer  -13 033 -13 033 -13 033 -13 033 

Konsekvensjustert ramme  25 187 25 187 25 187 25 187 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Helse og 

omsorg 
-145 -145 -145 -145 

Innsparing kurs og reiser Helse og 
omsorg 

-13 -13 -13 -13 

Sum Innsparingstiltak  -158 -158 -158 -158 
Nye tiltak      
Redusert vederlagsinntekt Helse og 

omsorg 
2 000 2 000 2 000 2 000 

Økte kostnader DMS Helse og 
omsorg 

84 84 84 84 

Økte lisens kostnader pasientvarslingssystem Helse og 
omsorg 

65 65 65 65 

Sum Nye tiltak  2 149 2 149 2 149 2 149 

Nye tiltak og realendringer budsjett  1 991 1 991 1 991 1 991 

Ramme 2021-2024  27 178 27 178 27 178 27 178 

 

Budsjettvurdering 
 
I tråd med vedtatte endringer er institusjonsdriften redusert gradvis, og ressurser er overført til 
hjemmebaserte tjenester. Rammen for enheten er ved en omfordeling mellom institusjion og 
hjemmebaserte tjenester blitt redusert med kr 14 mill. Antall institush\jonsplasser reduseres fra 41 til 
20. 

Institusjonsdriften er flyttet til Betania, vaskeritjenesten er flyttet til Mosvik og kjøkkendriften til det nye 
omsorgsbygget i Mosvik. øvrige tjenester er flyttet til Spiren. Alt dette er midlertidlige løsninger frem til 
nytt helsebygg står klart medio 2022. Drift av tjenester fra flere lokasjoner vil trolig medføre høyere 
kostnader. Det er ikke lagt inn ekstra midler til dette i budsjettet og det fordrer streng økonomistyring i 
hele enheten.  
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En reduuksjons av antall institusjonsplasser vil medføre tapte vederlagsinnteker tilsvarende kr 2 mill. 
Dette er kompensert  

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. 

Arbeidet med helsefremmende arbeidsplass forutsettes å gi positive virkninger i planperioden. Positiv 
utvikling av nærvær er en forutsetning for å holde vikarbudsjettet. 

 
Bruker skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten, med behov for opptrening og oppfølging av 
medisinsk behandling. Andel brukere med omfattende tjenestebehov, og brukere som mottar palliativ 
behandling, er økende. Budsjettet tar ikke høyde for endre brukerbehov og økt etterspørsel 

Tiltak forrige år 

Avslutet tiltak nærværsprosjekt Inderøyheimen 

Tiltaket gjaldt økte kostnader knyttet til nærværsprosjektet. Det var behov for kjøp av tjenester fra 
bedriftshelsetjenesten , lønnsutgifter for vikarer når ansatte skal delta mm. 

Tiltaket ble avsluttet i 2020 og midlene trekkes fra budsjettet i budsjett og økonomplan med virkning fra 
om med 2021 

Helseutredningen - forventet effektivisering  

Effektiviseringstiltaket er basert ut fra økonomiske beregninger i helse- og omsorgsutredningen. Tiltaket 
har tatt utgangspunkt i at endringer i helse- og omsorgstjenester og nye bygg samlet, skal gi 
effektivisering i flere sektorer. Beløpet på i overkant av kr 7 mill gjelder for alle sektorer. 

Beløpet reduserer med begrunnelse i at det allerede er tatt ut effektivisering gjennom ulike tiltak de 
siste to år. 

Reduserte driftsutgifter kjøkken 

I forbindelse med etablering av midlertidlig drift i byggeperioden for nytt omsorgssenter i Mosvik, vil det 
bli endringer i kjøkkendriften. Dette innebærer mindre driftsutgifter. Tiltaket gjelder fram til oktober 
2020. 

Tiltaket er avsluttet og effektiviseringstiltak tilbakeføres til budsjett. 

Tilbakeføring av institusjonslege 50% 

Tilbakeføring av vakant stilling institusjonslege  50% stilling. 

Tilbakeføring av tidligere effektivisering av samlokalisering av institusjonstjenester og 
kjøkken jan - sept 2020 

Tilbakeføring av effekten av samlokalisering av institusjon og kjøkkendrift,  i 9 måneder i 2020. 
Effektiviseringen var knyttet til følgende; 

 Redusering av bemanning i institusjon tilsvarende 3,7 årsverk og 1,45 årsverk i kjøkkendrift. 
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 Andre driftskostnader, blant annet  medisinsk forbruksmateriellet, lisenser  og renhold- og 
vaskeritjenester 

Samlet vil ovennevnte utgjøre en effektivisering tilsvarende kr. 2.000.000. Dette tilbakeføres i budsjett 
og økonomiplanperioden med virkning fra og med 2021. 

Tilbakeføring av tidligere generell effektivisering ifbm endring fra institusjon til HDO 

Effektiviseringsbeløpet tilbakeføres til budsjett og økonomiplan med virkning fra og med 2021.  

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Redusert vederlagsinntekt 

Antall institusjonsplasser reduseres fra 41 plasser til 20 plasser med virkning fra og med november 2020. 
Det gir redusert vederlagsinntekt på grunn av færre antall pasienter som vil ha langtidsopphold. 

Økte kostnader DMS 

Økte kostnader knyttet til DMS, jfr. vedtatt budsjett DMS 

Økte lisens kostnader pasientvarslingssystem 

Nytt pasientvarslingssystem ved Betania, lisenskostnader til Hepro utgjør ca.  kr 65 000,- pr. år 

Dette gir bedre pasientsikkerthet uten å øke bemanningen 
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Hjemmetjenester 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 0 -1 607 -75 -75 -75 -75 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1 688 2 881 1 081 1 081 1 081 1 081 
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 33 609 33 318 47 533 48 783 50 033 50 033 
Hjemmehjelp 4 837 5 796 6 096 6 096 6 096 6 096 
Bistand funksjonshemmede 104 32 32 32 32 32 

Sum 41 174 40 420 54 666 55 916 57 166 57 166 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Ansvar 920 hjemmetjenester 

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, brukerstyrt personlig 
assistent og aktivitetstilbud til eldre. Enheten forvalter også kjøp av aktivitetstilbud for hjemmeboende 
med demens fra Maurtuva og samarbeidsavtale med Frivillig Inderøy om lavterskel aktivitetstilbud for 
flere målgrupper. Enheten har også ansvar for drift av omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjeneste. 
Enheten har i overkant av 69 årsverk fordelt på 97 ansatte. 
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 Virksomhetsplan     

Mål fra kommuneplanens 
samfunnsdel 

Delmål Indikator Mål  
2021 

Mål  
2024 

Bedret klima og miljø  
Leiebiler, ny avtale om el- biler i 2023. 
Matsvinn: iverksette et system for 
tilbakemeldinger til produksjonskjøkken. 
Finn gode løsninger for annen innpakning 
av maten som leveres ut til kjøkken 
omsorgsboliger. 
 
 

El-Leiebiler redusert 
utslipp 

redusert 
utslipp 

  Matsvinn redusert redusert 

Fremme mestring uansett funksjonsnivå Videreføre og forsterke arbeidet med 
hverdagsmestring. 
Hjemmetjenesten er styrket økonomisk og 
det forventes økt kvalitet og omfang. 
Økt satsning på det forebyggende 
arbeidet. Ulike typer dagtilbud skal bidra til 
at innbyggerne kan bo lenger hjemme. 

Brukerundersøkelse   

Heltidskultur for å sikre kvalitet i 
tjenestene og ta i bruk potesialet av 
ubenyttet kompetent arbeidskraft. 

Hjemmetjenesten skal jobbe aktivt for å 
være en helsefremmende organisasjon 

Partsmøter   

  Styrke 
partssamarbeidet 

  

 Tilby attraktive arbeidsoppgaver 
Gode turnusordninger 
Ansatte gis mulighet for å bidra til 
tjenesteutviklinga 
Vurdere muligheter/ slå sammen stillinger 
for å øke stillingsprosenten 
 

Nærvær   

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

Arbeidsgruppe oppnevnt i 2020 skal jobbe 
med de fem innsatsområdene i 
kvalitetsreformen Leve hele livet: 
 -aldersvennlig Norge 
-aktivitet og fellesskap 
_mat og måltider 
-helsehjelp 
-sammenheng i tjenestene  
 
Arbeidsgruppe skal legge fra et planutkast 
for politisk behandling i 2021. 
Kvalitetsreformen skal inkluderes i 
komuneplanens samfunnsdel 
 

   

 Giant Leap, et verktøy for digitalisering skal 
bidra til reelle tall vedr. drift i 
hjemmesykepleien. Aktivitetsmålinger  
bidrar til en enda mer effektiv tjeneste og 
våre pasienter får mer ansikt til ansikt tid 
( ATA- tid) . 
 

   

 Jobbe aktivt for å sikre gode tjenester  i de 
nye omsorgsboligene i Mosvik. 
Sikre gode tjenester til de som midlertidig 
skal flytte fra omsorgsboliger på  
Inderøyheimen til ledige lokaler i Mosvik i 
byggeperioden for nytt helsehus i Inderøy. 
Hjemmesykepleien skal driftes fra lokaler i 
Spiren fram til nye lokaler er ferdig i 
helsehuset. 
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 Sikre god og næringsrik matomsorg slik at 
alle får dekket sine individuelle behov. 

Brukerundersøkelse   

 Vi skal ha god kontroll med økonomien slik 
at ressursene blir benyttet best mulig og til 
beste for brukerne. 

Regnskapsrapporter   

 Vi skal ta i bruk digitale løsninger som 
effektiviserer drifta og reduserer 
reiseaktiviteten. 
 
Vi skal innføre digitalt tilsyn som en 
tjeneste overfor 3 brukere i 2021.  

   

 
 
 
Leiebiler, ny avtale om el- biler i 2023. 
 
Matsvinn: iverksette et system for tilbakemeldinger til produksjonskjøkken. 
Finn gode løsninger for annen innpakning av maten som leveres ut til kjøkken omsorgsboliger. 
 
Det er i 2020 inngått ny leiebilavtale for perioden 2020- 2023. Det er vedtatt og benytte biler med fossilt 
drivstoff grunnet flere etapper med flytting: fra Inderøyheimen til Spiren i 2020 og tilbake til det nye 
helsehuset. Ved ny leiebilavtale i 2023 skal det inngås avtale om el. biler i stedet for biler som drives 
med fossilt brensel. Det nye helsehuset skal ha ladestasjoenr for komunens leiebiler i parkeringsgarasje. 
Samarbeid med produskjonskjøkken om gode løsninger for pakking og levering av mat til 
hjemmeboende inkludert de som bor i HDO boliger. helsehuset i 2022. Store utgifter med montering/ 
flytting av ladestasjoner. Nytt helsehus blir bygd med ladestasjoner i parkeringskjeller. God samhandling 
med leder ved kjøkkenet for å finne elektroniske løsninger for tilbakemelding på leveransene, slik at det 
blir levert rett mengde mat til alle måltider. Finne fram til gode elektroniske løsninger for å forenkle 
samhandlinga mellom partene.  

Arbeidsgruppe oppnevnt i 2020 skal jobbe med de fem innsatsområdene i kvalitetsreformen Leve hele 
livet: 

 -aldersvennlig Norge 

-aktivitet og fellesskap 

-mat og måltider 

-helsehjelp 

-sammenheng i tjenestene  

Arbeidsgruppe skal legge fra et planutkast for politisk behandling i 2021. Kvalitetsreformen skal 
inkluderes i komuneplanens samfunnsdel 

Inderøy kommune er deltakere i fagnettverk Aldersvennlig lokalsamfunn. Det skal i 2021 arbeides videre 
med tiltak knyttet til de 5 satsningsområdene. Dette skal skje i et samarbeid med Eldres råd, frivillig 
sektor, andre tjenesteområder i kommune og andre aktører i lokalsamfunnet. 

Giant Leap, et verktøy for digitalisering skal bidra til reelle tall vedr. drift i hjemmesykepleien. 
Aktivitetsmålinger  bidrar til en enda mer effektiv tjeneste og våre pasienter får mer ansikt til ansikt 
tid 
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( ATA- tid) . 

Aktivitetsmålinger i hjemmetjenesten. Dokumenterer hvordan vi benytter arbeidstida, hos bruker, til 
administrasjon og dokumenatsjon. 

Hjemmetjenesten skal jobbe aktivt for å være en helsefremmende organisasjon 

Partsmøter er en viktiga arena for samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og de tillitsvalgte.Det 
skal pgjennomføres møter hver måned unntatt juli og desember. 

Jobbe aktivt for å sikre gode tjenester  i de nye omsorgsboligene i Mosvik. 

Sikre gode tjenester til de som midlertidig skal flytte fra omsorgsboliger på  Inderøyheimen til ledige 
lokaler i Mosvik i byggeperioden for nytt helsehus i Inderøy. 

Hjemmesykepleien skal driftes fra lokaler i Spiren fram til nye lokaler er ferdig i helsehuset. 

Det vil være fokus på å få til stabil drift i de nye lokalene i Mosvik. Ansatte skal ha fokus på 
hverdagsmestring, slik at pasientene opplever egenmestring. Fortsette arbeidet med implementering av 
digitale løsninger, eksempel: GPS for demente, digitalt tilsyn, medisindispensere evt. multidose. 
Automatisering av en del rutineoppdrag vil frigjøre tid for personalet til å fokusere mer på krevende / 
nødvendige oppdrag. Avklare forventninger, ved å utarbeide ny service-erklæring. Skape trygghet for at 
beboerne får riktig tjeneste til riktig tid med riktig kompetanse. Dette skal skje ved å flytte personell fra 
omsorgsboliger Inderøyheimen til de boligene som tilbys beboerne i byggeperioden. 

Sikre god og næringsrik matomsorg slik at alle får dekket sine individuelle behov. 

Individuell kartlegging ved tildeling av tjenester. Brukerne får tilpasset mat/ måltider etter helsetilstand, 
eksempelvis dietter. Pasienter og ansatte må forberedes på at det kan bli midlertidige endringer i 
tilbudet i byggeperioden for helsehuset. Det kan bety mer bruk av prefabrikert mat. 

Tilby attraktive arbeidsoppgaver 

Gode turnusordninger 

Ansatte gis mulighet for å bidra til tjenesteutviklinga 

Vurdere muligheter/ slå sammen stillinger for å øke stillingsprosenten 

Fortsette arbeidet med å styrke heltidskulturen. Ved ledighet i stillinger skal det alltid vurderes om det 
er mulig å slå sammen stillinger for å øke stillingsprosentene. Viktig å ta i bruk potensialet som finnes av 
ubenttet kompetanse og arbeidskraft. Fra ledelses- til medarbeiderdrevet tjeneste.  

Vi skal ha god kontroll med økonomien slik at ressursene blir benyttet best mulig og til beste for 
brukerne. 

Budsjett og regnskap skal være tema i møter med tjenestelederne hver måned. Ansatte skal informeres 
om hva enheten har av tilgjengelige ressurser.  

Vi skal ta i bruk digitale løsninger som effektiviserer drifta og reduserer reiseaktiviteten. 

Vi skal innføre digitalt tilsyn som en tjeneste overfor 3 brukere i 2021.  

Møter og kurs skal så langt dette er mulig, gjennomføres digitalt. Veiledning fra andre, eksempelvis 
spesialisthelsetjenesten, kan gjennomføres digitalt og personalet kan få nødvendig opplæring på 
arbeidsplassen. Flere ansatte får mulighet til deltakelse/ opplæring. Det settes av tid til faglunsjer. 
Digitalt tilsyn: vurdere søkere som kan ha nytte av et slikt hjelpemiddel. 
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Videreføre og forsterke arbeidet med hverdagsmestring. 

Hjemmetjenesten er styrket økonomisk og det forventes økt kvalitet og omfang. 

Økt satsning på det forebyggende arbeidet. Ulike typer dagtilbud skal bidra til at innbyggerne kan bo 
lenger hjemme. 

Hjemmetjenesten skal i samarbeid med institusjon og rehabilitering utvikle tjenesten slik at flere kan få 
tilbud i egen heim, unngå/ utsette overflytting til omsorgsboliger. Det skal arbeides aktivt med 
hverdagsmestring med grunnlag i " Hva er viktig for deg". Flere skal motta rehabiliterende innsats for å 
mestre egen hverdag bedre. Tverrfagligheten er styrket med mål om bedret kvalitet og kontinuitet i 
oppfølging av den enkelte bruker. Kommunen gir dagtilbud til ulike grupper. Tilbudet gis både på dag og 
kveld.  

Vi skal innføre digitalt tilsyn som en tjeneste overfor 3 brukere i 2021.  

Møter og kurs skal så langt dette er mulig, gjennomføres digitalt. Veiledning fra andre, eksempelvis 
spesialisthelsetjenesten, kan gjennomføres digitalt og personalet kan få nødvendig opplæring på 
arbeidsplassen. Flere ansatte får mulighet til deltakelse/ opplæring. Det settes av tid til faglunsjer. 
Digitalt tilsyn: vurdere søkere som kan ha nytte av et slikt hjelpemiddel. 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   40 420 40 420 40 420 40 420 

Tekniske justeringer      
Justering ford. i opprinnelig budsjett Helse og 

omsorg 
1 607 1 607 1 607 1 607 

Sum Tekniske justeringer  1 607 1 607 1 607 1 607 
Tiltak forrige år      
Omfordeling mellom institusjon og 
hjemmebaserte tjenester. Drift Mosvik omsorg 
og aktivitetssenter 

Helse og 
omsorg 

14 000 14 000 14 000 14 000 

Øke antall læringer Helse og 
omsorg 

300 300 300 300 

Økte leasingkostnader, leasingbiler Helse og 
omsorg 

65 65 65 65 

Sum Tiltak forrige år  14 365 14 365 14 365 14 365 

Tidligere vedtatte endringer  15 972 15 972 15 972 15 972 

Konsekvensjustert ramme  56 391 56 391 56 391 56 391 

Innsparingstiltak      
Eiendom - Gevinster ved rammeavtaler Helse og 

omsorg 
-33 -33 -33 -33 

Legge ned aktivitetshus Inderøy Helse og 
omsorg 

-600 -600 -600 -600 

Legge ned aktivitetstilbud på Gård. Helse og 
omsorg 

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Veg - Innsparing kurs og reiser Helse og 
omsorg 

-42 -42 -42 -42 

Sum Innsparingstiltak  -1 875 -1 875 -1 875 -1 875 
Nye tiltak      
Nye årsverk knyttet til omsorgsboliger i det 
nye helsehuset 

Helse og 
omsorg 

0 1 250 2 500 2 500 

Økte lisenskostnader nytt HDO bygg Mosvik Helse og 
omsorg 

150 150 150 150 

Sum Nye tiltak  150 1 400 2 650 2 650 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -1 725 -475 775 775 

Ramme 2021-2024  54 666 55 916 57 166 57 166 
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Budsjettvurdering 
Budsjettet for enheten er blitt styrket ved en omfordeling mellom institusjon og hjemmebaserte 
tjenester. Omfordeling på kr 14 mill, skal blant annet gå til drift av Mosvik omsorg og aktivitetssenter. 

Det ble i 2019 inngått en samarbeidsavtale med Frivillig Inderøy om å tilby dagtilbud til deltakerne fra Et 
Sted å være i Sentralen/Spiren. Det er overført lønnsmidler tilsvarende en 80 % stillingsressurs fra 1. 
oktober 2019, jfr. vedtak i Formannskapet i september 2019. Et annet tilbud er aktivitet for 
hjemmeboende med demens på gård. Begge er viktige lavterskeltilbud til en bred målgruppe. 
Rådmannen foreslår likevel å redusere disse tjenestene tilsvarende kr 1,8 mill. Det betyr at 
aktivitetstilbud på gård for hjemmeboende med demens og Inderøy aktivitetshus, hvor man 
samarbeider med Frivillig INderøy.faller helt bort. 

Enheten flyttet i november 2020 sin virksomhet ut av Inderøyheimen. Driften skal frem til medio 2022 
ha driften plassert i ulike lokaler. For 2021 er det viktig å ha fokus på å tilpasse driften i nye lokaler slik at 
tjenesteproduksjon, tjenestekvalitet opprettholdes med tilfredsstillende kvaitet..  

Det er lagt inn en målsetting om en bemanningsfaktor på 0.6 årsverk pr. boenhet. Det innebærer at det 
skal være 14.4 årsverk i Mosvik.  
Det er vedtatt en bemanningsnorm på 0.6 årsverk pr. boenhet i HDO  omsorgsboliger i Inderøy, Dette 
målet er nådd. For 2022 vil man få en økning av antall boenheter og dette er lagt inn som tiltak i 2022. 

Tiltak forrige år 

Øke antall læringer 

Tiltaket gjelder økning i antall lærlingeplasser. Enheten har i dag finansiering for fire ordinære 
lærlingplasser. Kostnader pr lærlingplass er netto kr 150.000. Man har da gjort fratrekk for 
fylkeskommunalt tilskudd. Tiltaket har en progresjon i løpet av økonomiplanperioden.  

Tiltaket skal bedre rekrutteringen innenfor sektoren, og dermed være et bidrag til å redusere fremtidige 
utfordringer med nyrekruttering når man får betydelig turnover i personalgruppen. 

Tiltaket må også sees i sammenheng med Inderøy videregående skole sin målsetning med å utvide 
kapasiteten når det gjelder helsefagutdanning.  

For 2020 er det ikke lagt inn en økning på antall lærlinger. 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Legge ned aktivitetshus Inderøy 

Tiltaket gjelder aktivitetstilbudet som kommunen samarbeider med Frivillig Inderøy om. Dette er et 
lavterskeltilbud som favner et bred målgruppe, herunder tidligere brukere fra Et sted å være. Beløpet 
gjelder det tilskuddet Inderøy kommune betaler Frivillig Inderøy. Det er ikke mulig å forstette tilbudet 
uten tilskudd og konsekvensen er at det legges ned. 
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Legge ned aktivitetstilbud på Gård. 

Tiltaket gjelder aktivitetstilbud på gård for hjemmeboende med demens. Inderøy kommune kjøper dette 
tilbudet fra Maurtuva frem til 31.12.2020. Tjenesteinnkjøpet er lagt ut på anbud og vil avgjøres i løpet av 
november 2020. Verdien på anbudet er kr 1,2 mill pr år. 

Inderøy kommune har to aktivitetstilbud for nevnte målgruppe. Det er krav til kommunene at de skal ha 
aktivitetstilbud for denne gruppen,. men det er opp til den enkelte kommune å vurdere omfanget. Ved å 
legge ned aktivitetstilbud på gård, så svekkes det samlede tilbud og man får ikke den variasjon man har i 
dag. Flere brukere vil ikke få tilbud og det vil sekundert bety økt belastning for pårørende.   

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Nye årsverk knyttet til omsorgsboliger i det nye helsehuset 

Poltisk vedtak o,6 årsverk pr. beboer i HDO plasser. Det vil bety økte personellressurser tilsvarende  i de 
nye omsorgsboligene i helsehuset fra sommeren 2022. 

Økte lisenskostnader nytt HDO bygg Mosvik 

Økte utgifter til lisenser knyttet til velferdsteknoligi i HDO plasser Mosvik 

 

Psykisk helse og miljøtjeneste 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 0 1 037 -66 -66 -66 -66 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 3 306 3 337 3 337 3 337 3 337 3 337 
Tilbud til personer med rusproblemer 1 878 2 463 2 573 2 683 2 793 2 903 
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o 6 799 1 302 992 992 992 992 
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 302 17 17 17 17 17 
Bistand funksjonshemmede 13 198 18 291 18 436 20 236 21 136 21 136 
Psykiatriteam 2 858 2 766 2 876 2 986 3 316 3 316 

Sum 29 216 29 212 28 164 30 184 31 524 31 634 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Ansvar 930 Psykisk helse og miljøtjenester består av fagstillinger i teamet psykisk helse og rus, samt 
miljøtjenester i boliger med døgnbemanning til funksjonshemmede. I 2019 ble det etablert et 
ambulerende team som er en styrking av tjenestene til brukere med sammensatte behov innenfor rus 
og psykiatri. 

Enheten har også ansvar for støttekontakttjenesten, barnebolig og avlastningstilbud for barn og unge. 

Enheten har i overkant av 46 årsverk fordelt på 77 ansatte. 

Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel Delmål Indikator Mål  

2021 
Mål  

2024 
Brukere har meningsfulle aktiviteter - sørge for at de som er i stand til å ha, og 

ønsker, meningsfylte dagaktiviteter får 
tilbud om dette 

Brukerundersøkelsen 5 5 

Brukere opplever selvbestemmelse - Alle ansatte skal ha opplæring i å 
tilrettelegge for selvbestemmelse 

Brukerundersøkelsen 5 5 

God økonomistyring Enhet 930 skal holde økonomiske rammer 
og budsjett 

Regnskap 0,0 % 0,0 % 

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

Forenkle tilgang til tjenesten Antall e-
konsultasjoner 

5 20 

 Få ned venteliste ved psykisk helse Venteliste 3 1 

 Tjenesteutvikling og omlegging av 
arbeidsprosesser for best mulig å utnytte 
både eksisterende kompetanse og 
tilgjengelige ressurser. 

digitalisering og bruk 
av velferdsteknologi 

7 25 

 Utøke forebyggende tiltak innen rusfeltet, 
spesielt rettet mot ungdom 

antall brukere 5 15 

Klimabudsjett og klimamål Redusere klimaavtrykk fra enheten Reduserte kostnader 
til reiser og kurs 

30 000 25 000 

Psykisk helse og miljøtjenesten er en 
attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og 
beholder kompetente arbeidstakere 

Beholde og rekruttere kompetanse i alle 
deler av ansvar 930.  

Nærvær 93,0 % 95,0 % 

Pårørende opplever å være godt ivaretatt Et godt samarbeidsklima med pårørende samarbeidsmøter 
per bruker 

2 4 

 
 
-Alle ansatte skal ha opplæring i å tilrettelegge for selvbestemmelse 
Internopplæring, kurs gjennom Veilederen.no, fokus rundt temaet på personalmøter 
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Sørge for at de som er i stand til å ha, og ønsker, meningsfylte dagaktiviteter får tilbud om dette 

- kjøp av tjenester hos ViDu - lokale aktiviteter på de ulike boligene (eksempelvis musikkstund, 
postombringing, etc.) 

Beholde og rekruttere kompetanse i alle deler av ansvar 930.  

- Jobbe med nærvær og arbeidsmiljø - tett oppfølging av ansatte 

Enhet 930 skal holde økonomiske rammer og budsjett 

jevnlig oversikt og kontroll av regnskapstall  

Et godt samarbeidsklima med pårørende 

- smarbeidsmøter med pårørende minimum årlig - pårørende skal involveres i ansvarsgrupper - 
pårørende skal, der bruker tillater det, involveres i utarbeidelse av individuelle planer 

Forenkle tilgang til tjenesten 

Tilby e- konsultasjon til de som har vanskelig for, eller ikke ønsker, å ta seg til våre lokaler 

Få ned venteliste ved psykisk helse 

Opprette KIB kurs- KIB er et gruppebasert tilbud som vil innebære behandling av 8-12 personer i gruppe 
samtidig, og vil avhjelpe presset på de ordinære tjenestene.  

Redusere klimaavtrykk fra enheten 

Redusere reisevirksomhet i forbindelse med kurs, møter og konferanser. Alt som kan gjennomføres 
digitalt (teams, skype, anywhere etc.) skal gjennomføres digitalt. 

Tjenesteutvikling og omlegging av arbeidsprosesser for best mulig å utnytte både eksisterende 
kompetanse og tilgjengelige ressurser. 

Fokus på velferdsteknologi og nytt tjenestedesign. Se på muligheter for digitalt tilsyn der dette er 
gjennomførbart. 

Utøke forebyggende tiltak innen rusfeltet, spesielt rettet mot ungdom 

Ansette erfaringskonsulent innenfor rusfeltet 

- Alle ansatte skal ha opplæring i å tilrettelegge for selvbestemmelse 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   29 212 29 212 29 212 29 212 

Tekniske justeringer      
Justering ford. i opprinnelig budsjett Helse og 

omsorg 
-1 037 -1 037 -1 037 -1 037 

Sum Tekniske justeringer  -1 037 -1 037 -1 037 -1 037 
Tiltak forrige år      
Nedtrapping av tilskudd til ny stilling i 
ambulent team 

Helse og 
omsorg 

110 220 550 550 

Redusert lønnsutgifter til avlastningstilbud til 
barn og unge 

Helse og 
omsorg 

-310 -310 -310 -310 

Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester Helse og 
omsorg 

1 236 3 036 3 936 3 936 

Sum Tiltak forrige år  1 036 2 946 4 176 4 176 

Tidligere vedtatte endringer  -1 1 909 3 139 3 139 

Konsekvensjustert ramme  29 211 31 121 32 351 32 351 

Innsparingstiltak      
Eiendom - Gevinster ved rammeavtaler Helse og 

omsorg 
-22 -22 -22 -22 

Reduksjon i kjøp av tjenester fra VIDU Helse og 
omsorg 

-500 -500 -500 -500 

Reduksjon årsverk ved Børgin Panorama Helse og 
omsorg 

-591 -591 -591 -591 

Veg - Innsparing kurs og reiser Helse og 
omsorg 

-44 -44 -44 -44 

Sum Innsparingstiltak  -1 157 -1 157 -1 157 -1 157 
Nye tiltak      
Reduksjon tilskudd erfaringskonsulent Helse og 

omsorg 
110 220 330 440 

Sum Nye tiltak  110 220 330 440 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -1 047 -937 -827 -717 

Ramme 2021-2024  28 164 30 184 31 524 31 634 

 

Budsjettvurdering 
 
Foreløpige regnskapstall for enheten, viser for høy aktivitet.  For å tilpasse aktiviteten til de økonomiske 
rammer er det nødvendig med innsparingstiltak. 

Det er utfordringer knyttet til endringer i innslagspunkt /bortfall av tilskudd ressurskrevende tjenester i 
siste del av planperioden. Endringer i innslagspunkt vil for enheten utgjøre bortfall av kr 350.000 i 
tilskudd.Rådmannen har ikke kompensert for dette , men kompensert for bortfall av tilskudd knyttet en 
bruker.. 
Det foreslås å redusere bemanning på Børgin tilsvarende kr 591.000 og redusere kjøp av tjenester fra 
Vidu AS med kr 500.000 

Enheten styrkes med kr 110.000 for å kompensere for bortfall av tilskudd fra Fylkesmannen knyttet til 
styrking av tjenester psykisk helse og rus. 

Tiltak forrige år 

Nedtrapping av tilskudd til ny stilling i ambulent team 

Tiltaket gjelder nedtrapping av tilskudd til ny stilling i ambulant team. Fylkesmannen gir tilskudd med 
kriterier om at tilskuddet nedtrappes gradvis over en periode på fire år. 
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Redusert lønnsutgifter til avlastningstilbud til barn og unge 

Tilbudet flyttes til Børgin Panorama og samlokaliseres med øvrig drift. Det vil medføre at man benytter 
felles nattevaktsressurs på Børgin Panorama. 

Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester 

Tilskudd til ressurskrevende tjenester blir redusert med kr 886.000 for 2021, deretter ytterligere 
reduksjon på kr 1,8 mill. kroner i 2022 og kr 900.000 i 2023. Det skyldes endringer av antall 
tjenestemottaker, og tjenestemottaker som ikke fyller kriteriene for tilskuddet. 

Det er i tillegg kompensert for endret kommunalt innslagspunkt på 46 000 kroner pr bruker. 
Tilsammen utgjør dette kr 350.000. 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Reduksjon i kjøp av tjenester fra VIDU 

Tiltaket gjelder redusert kjøp av AE tjenester fra Vidu AS. For inneværende år er det benyttet benyttet 
mindre enn det antall timer vi hadde i årets avtale. VDet er per i dag ingen på venteliste og det foreslås 
en reduksjon i kjøp for 2021. 

Det foreslås en innsparing på kr 500.000. 

Reduksjon årsverk ved Børgin Panorama 

Tiltaket gjelder nedbemanning på Børgin bofellesskap. Bakgrunn er endringer i brukerbehov. Det vil 
reduseres med kr 591.000. Driften er over tid blitt redusert og tiltaket med ytterligere nedbemanning vil 
være avhengi av at legger om driften. Det vil kunne medføre at tjenster ikke gis på samme måte og ikke i 
samme omfang. Tiltaket må sees i sammenheng med andre utviklingstiltak eksempelvis digitalisering 
hvor man klarer å hente ut effektiviseringstiltak. Digitalt natttilsyn er under utprøving på Børgin og dette 
tiltaket vil medføre at de negative konsekvenser av tiltaket blir redusert. 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Reduksjon tilskudd erfaringskonsulent 

Inderøy kommune har fått tilskudd fra Fylkesmannen for å styrke psykisk helse og rus området i 
kommunen. Tilskuddet skal benyttetes til ansettelse av erfaringskonsulent. Tilskuddet nedtrappes med 
kr 100.000 pr år.  
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Barne- og familietjenester 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 5 0 -30 -30 -30 -30 
Forebygging,helsestasjon og skolehelsetj. 2 451 5 364 5 914 5 814 5 694 5 614 
Annet forebyggende helsearbeid 2 031 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 
Legetjenesten 8 501 8 663 9 213 9 213 9 213 9 213 
Rehabilitering 1 825 2 457 2 457 2 457 2 457 2 457 
Barnevernstjeneste 4 273 4 155 4 505 4 505 4 505 4 505 
Barneverntiltak i familien 835 759 759 759 759 759 
Barneverntiltak utenfor familien 9 221 6 902 6 352 6 352 6 452 6 452 

Sum 31 001 30 155 31 026 30 926 30 906 30 826 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Ansvar 940 – Barne- og familietjenester – består av helsestasjon, annet forebyggende helsearbeid, 
legetjenesten, kommuneoverlege, private fysioterapeuter og barnevern. 

Annet forebyggende helsearbeid omfatter SLT-arbeid (rus og kriminalforebyggende tiltak), miljørettet 
helsevern, kommuneoverlegefunksjon og Frisklivtilbud i kommunen. Frisklivsentralen er etablert i et 
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samarbeid med Frivillig Inderøy om lokalisering av tilbudet og samarbeid om tiltak. Enheten er også 
delaktig i kommunens Folkehelsearbeid. 

Enheten har i overkant av 18 årsverk fordelt på 23 ansatte. 

Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel Delmål Indikator Mål  

2021 
Mål  

2024 
Inderøy kommune skal yte god service med 
høg kvalitet til kommunens innbyggere 

Medarbeiderskap i fokus Faste 
partnerskapsmøter 

  

 Prioritere digitale møter. Unngå kjøring og 
reiser. 

80 % digitale 
møter 

  

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

Alle 8 fastlegestillinger er besatt, hele året  100 %   

  alle 
fastlegestillinger 

besatt 

  

 Gjennomføre planprogram for Folkehelse 
etter Trødelagsmodellen. Målsetting er 
forebygging av rus og psykiske problemer. 

Følge opp 
prosjektplan tiltak 

100 % 

  

 Helsfremmende arbeidsmiljø, 93 % 
tilstedeværelse 

Nærvær 93 %   

 Opprettholde en god fastlegeordningen med  
8 fastleger i kommunen. Samlet skal det gi 
mulighet for at alle innbyggere kan velge 
fastlege i Inderøy. 

Åpne fastlegelister 
til 6500 

innbyggere 

  

 Opprettholde en god forebyggende 
helsetjeneste i helsestasjon og 
skolehelsetjenesten 

alle stillinger som 
helsesykepleier er 

besatt 

  

 Regskap i balanse +/- 0,1 %   

 Utvide Frisklivtilbudet i samarbeid med 
Psykisk helse. 

Gjennomføre 1 
samtalegruppe pr 

halvår 

  

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Partnerskapsmøter 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   30 155 30 155 30 155 30 155 

Endring i år      
Økning husleie lokaler barnevernstjenesten Helse og 

omsorg 
350 350 350 350 

Sum Endring i år  350 350 350 350 

Tidligere vedtatte endringer  350 350 350 350 

Konsekvensjustert ramme  30 505 30 505 30 505 30 505 

Innsparingstiltak      
Gevinster ved rammeavtaler Helse og 

omsorg 
-16 -16 -16 -16 

Redusert kostnader fosterhjem Helse og 
omsorg 

-550 -550 -450 -450 

Innsparing kurs og reiser Helse og 
omsorg 

-13 -13 -13 -13 

Sum Innsparingstiltak  -580 -580 -480 -480 
Nye tiltak      
Knekkpunktillegg til næringsdrivende leger Helse og 

omsorg 
150 150 150 150 

Nedtrapping av tilskudd forebyggende team 
prosjekt 2045 

Helse og 
omsorg 

550 450 330 250 

Økte utgifter fastlønn leger ny stilling fra mai 
2020, helårsvirkning 2021 

Helse og 
omsorg 

400 400 400 400 

Sum Nye tiltak  1 100 1 000 880 800 

Nye tiltak og realendringer budsjett  520 420 400 320 

Ramme 2021-2024  31 026 30 926 30 906 30 826 

 

Budsjettvurdering 
 
Budsjettet for 2021 er styrket for å dekke økte kostnader knyttet til legetjenesten. Enheten har foretatt 
en omfordeling mellom funksjoner for å dekke økte kostnader på prioriterte områder. 

Økte kostnader knyttet til barnevernsvakt kompenseres ikke og gjøres ved en omprioritering innenfor 
barnevernsbudsjettet. 

Kostnader for oppfølging av den nasjonale strategien for bekjemping av Covid 19 må følges opp. Det 
innebærer fortsatt testing, smittesporing, oppfølging av personer i isolat samt undersøke de som kan 
være smittet. Inderøy samarbeide med kommunene i legevaktselskapet om drift av Rinnleiret 
teststasjon og legesenter. Teststasjon planlegges  med å være i drift i hele 2021, legesenteret er planlagt 
foreløpig med 6 måneders drift. Staten har garantert for at kommunen får dekket utgiftene.  

I hele 2020 har det vært mangel på smittevernutstyr. Inderøy har fått leveranser fra nasjonalt lager ca 
hver uke. Dette opphører ved utgangen av 2020 og kommunen har blitt pålagt av Helsedirektoratet å 
bestille opp et lager tilsvarende 8 måneders forbruk fra januar 2021.  

Vaksinering mot Covid 19 er et ansvar som kommunen er blitt pålagt ved Smittevernloven og Forskrift 
om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Kommunen skal planlegge, informere og tilby gratis vaksine mot 
Covid 19 til hele befolkningen i 2021. Vaksinen inngår i nasjonalt vaksinasjonsprogram og staten dekker 
kommunens utgifter til gjennomføring av vaksinasjon.  

Det er knyttet usikkerhet både til kostnadsnivå og om det vil bli fullt ut kompensert. Budsjett for Covid - 
19 legges på rådmannsomerådet. 
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Endring i år 

Økning husleie lokaler barnevernstjenesten 

Husleie barnevern - justering ramme 2020 KS 19.06 

Innsparingstiltak 

Gevinster ved rammeavtaler 

Gevinst innkjøp avsettes som reservert bevilgning 

Redusert kostnader fosterhjem 

Tiltaket gjelder innsparing i barnevernstjenesten. Utgifter til barnevernstiltak utenfor hjemmet har over 
tid vært lavere enn antatt. Det skyldes at aktiviteten knyttet til fosterhjem er redusert, og prognosen 
tilsier at dette vil vedvare inn i planperioden. Effektiviseringstiltaket på kr 550.000 omfordeles i enheten 
og flyttes til prosjekt 2045 barn og unges psykiske helse, for å finansiere nedtrapping på tilskudd fra 
Fylkesmannen. 

Innsparing kurs og reiser 

Nedtak av kostnader til kurs og reiser pga.korona, eller hvor man ikke ser et behov for fysiske møter. 

Nye tiltak 

Nedtrapping av tilskudd forebyggende team prosjekt 2045 

Tiltaket gjelder bortfall av tilskudd fra Fylkesmannen på kr 550.000. Tiltaket finasieres ved en 
omfordeling innad i ansvar 940. 

Økte utgifter fastlønn leger ny stilling fra mai 2020, helårsvirkning 2021 

Tiltaket gjelder økte lønnsutgifter i forbindelse med opprettelse av nye fastlegehjemler.  
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Innvandrertjenesten 

Driftsbudsjett 

Fordeling per tjeneste 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Administrasjon 0 -900 0 0 0 0 
Styrket tilbud barnehage 461 396 396 -39 -39 -39 
Voksenopplæring fremmedspråklige 1 843 1 354 -646 -1 146 -1 146 -1 146 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 3 702 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
Koordinering bosetting/integrering flyktninger -651 -1 664 -1 664 -1 664 -1 664 -1 664 
Introduksjonsordningen 10 934 12 414 9 054 5 989 5 989 5 989 
Generelt st.tilsk. vedr.flyktninger m.v. -17 701 -16 000 -9 640 -5 640 -5 640 -5 640 

Sum -894 -900 0 0 0 0 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Tjenesten består av voksenopplæring for fremmedspråklige som er en skole med fulltids 
norskundervisning. Innen integrering og bosettingen er det programrådgivere og miljøarbeider med 
spesielt ansvar for oppfølging i bolig.  

Tjenesten organiserer bosetting av flyktninger som har fått opphold i Norge og som får et vedtak om å 
bosette seg i Inderøy kommune. 
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Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave. Alle tilbys et introduksjonsprogram der 
målsettingen er å lære norsk og komme seg videre ut i arbeid eller utdanning. Hoveddelen i programmet 
består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap - og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. Opplæring 
og tiltak beskrives og begrunnes i en individuell plan som er utarbeidet i fellesskap med, og tilpasset, 
den enkelte deltaker. 

Tjenesten har i overkant av 6 årsverk fordelt på 10 ansatte. 

Virksomhetsplan 
     
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel Delmål Indikator Mål  

2021 
Mål  

2024 
Inderøy kommune skal yte god service med 
høg kvalitet til kommunens innbyggere 

Alle tjenesteområder i kommunen må bidra 
til god integrering av bosatte flyktninger.  
Alle bosatte flyktninger skal etter fullført 
introduksjonsperiode være i arbeid eller 
utdanning. 

Innvandrertjenesten 
har faste 

samarbeidsmøter 
med skole, 

barnehage, NAV og 
helse 

  

 Innvandrertjenesten skal drives innenfor de 
tilskuddene som kommunen mottar i 2021. 

Iverksette 
innsparingstiltak i 

henhold til plan 

  

  Null avvik   

 Medarbeiderskap Faste møter 
ansatte, 

verneombud og 
tillitsvalgt 

  

 Nærvær på 93 % med fokus på et 
helsfremmende arbeidsmiljø. 

93 % nærvær   

 Prioritere digitale møter, reduser 
reiseaktivitet 

70 % digitale møter   

 
 
Innvandrertjenesten skal drives innenfor de tilskuddene som kommunen mottar i 2021. 
Regnskapet i balanse  
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett   -900 -900 -900 -900 

Tekniske justeringer      
Justering ford. i opprinnelig budsjett Helse og 

omsorg 
900 900 900 900 

Sum Tekniske justeringer  900 900 900 900 
Tiltak forrige år      
Omstilling- redusert aktivitet 
innvandrertjenesten 

Helse og 
omsorg 

-4 200 -7 700 -7 700 -7 700 

Redusert integreringstilskudd, som følge av 
færre anmodninger om bosetting 

Helse og 
omsorg 

4 200 7 700 7 700 7 700 

Sum Tiltak forrige år  0 0 0 0 

Tidligere vedtatte endringer  900 900 900 900 

Konsekvensjustert ramme  0 0 0 0 

Innsparingstiltak      
Avvikle norskopplæring, redusert fastlønn på 
2. halvår 2021 

Helse og 
omsorg 

-1 100 -2 200 -2 200 -2 200 

Ledig stilling propgramrådgiver inndras Helse og 
omsorg 

-660 -660 -660 -660 

Reduksjon av husleiekostnader - framleie av 
priavte 

Helse og 
omsorg 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Sum Innsparingstiltak  -2 760 -3 860 -3 860 -3 860 
Nye tiltak      
Maks 12 deltakere på norskopplæring, kjøp av 
plasser 2. halvår 2021 

Helse og 
omsorg 

600 1 200 1 200 1 200 

Redusert antall personer til bosetting i 2020 
redusert inntekt 

Helse og 
omsorg 

2 160 2 660 2 660 2 660 

Sum Nye tiltak  2 760 3 860 3 860 3 860 

Ramme 2021-2024  0 0 0 0 

 

Budsjettvurdering 
 
Det er alt lagt inn tiltak i mai 2020 pga usikkerhet om bosetting av nye flyktninger. Denne usikkerheten 
ble ytterligere forsterket i september da det kom brev om redusert anmodning til 10 personer. 
Rådmannen foreslår tiltak for en nedbemanning av tjenesten fra 2. halvår 2021. Det vil innebære 
overtallighet i driften, først og fremst innenfor norskopplæring. Ytterligere tiltak foreslås for å tilpasse 
driften ut fra tilgjengelige rammer. Når antall bosettinger er redusert vil det få konsekvenser for 
tilskudd. Foreslåtte tiltak omfatter; 3 lærerårsverk, 1 årsverk assistent i Sakshaug barnehage og 40 % 
årsverk Sakshaug barneskole.. 

Det er budsjettert med 6 måneders norskundervisning i 2021. Fra august 2021 må det kjøpes plasser på 
norskopplæring for de elevene som har en rett til opplæring etter Introduksjonsloven. 

Det er svært uheldig å måtte fjerne en velfungerende norskopplæring etter  10 års drift. Konsekvensen 
av manglende nye bosettinger gir som nevnt ingen integreringstilskudd og dermed er grunnlaget for 
drift ikke tilstede. Programrådgiver stillingene må videreføres så lenge vi har bosatte flyktninger som har 
rettigheter etter introduksjonloven.  

Innvandrertjenesten blir minimal med utfasing av norskopplæringen. Norskopplæringen er grunnmuren 
i integreringsarbeidet. Rådmannen vurderer det er vanskelig å se muligheten til å drive et 
godt integreringsarbeid med i egen regi med så få ressurser og i tråd med tilbakemeldinger fra ansatte, 
bør det lages en plan for avvikling av tjenesten i sin helhet. En styrt nedtrapping og en tydelig 
prioritering av oppgaver som må ivaretas videre, med en tydelig ansvarsplassering i 
kommuneorganisasjonen. Videre er det viktig at alle ansatte som i dag har sin sine stillinger innenfor 
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Innvandretjeneste får likeverdig oppfølging av arbeidsgiver ihht Hovedavtalens regler om avvikling og 
overtallighet. Det er viktig at kommunen sikrer kompetanse på inkludering av fremmedspråklige.  

Tiltak forrige år 

Omstilling- redusert aktivitet innvandrertjenesten 

Flyktningetjenesten må foreta en nedbemanning ut fra endrede forutsetninger for drift. Det betyr at 
færre personer har rett på norskopplæring og integreringsoppfølging. 

Redusert integreringstilskudd, som følge av færre anmodninger om bosetting 

I økonomiplanperioden reduseres integreringstilskudd fra kr 17.000.000 i 2019 til kr 9.800.000 i 2023. 
Dette skyldes i hovedsak færre nye bosettinger fra 2019. Flyktningetjenesten foretok i 2019 en 
nedbemanning ut fra endrede forutsetninger for drift; altså færre personer som har rett på 
norskopplæring og oppfølging. 

Innsparingstiltak 

Ledig stilling programrådgiver inndras 

Tiltaket gjelder reduksjon av ett årsverk som programrådgiver. Stillingen har over tid stått ubesatt i 
påvente av flere bosettinger. Dette har ikke skjedd, og det vil ikke få negative virkninger på dagens drift 

Reduksjon av husleiekostnader - framleie av private 

Tiltaket gjelder innsparing knyttet til oppsigelse av private leiekontrakter. Ut fra mindre bosetting har 
behovet for å leie av private blitt betydelig redusert. Det er også flere ledige boliger som kommunen 
eier, og tiltaket vil innebære at man flytter flere fra private utleiere til ledige kommunale boliger. 

Nye tiltak 

Maks 12 deltakere på norskopplæring, kjøp av plasser 2. halvår 2021 

Tiltaket gjelder kjøp av tjenester for voksenopplæring. Tiltaket må sees i sammenheng med at 
voksenopplæringen foreslås lagt ned.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 214 av 240 

Økonomisk oversikt drift 
Beløp i 1000 
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Rammetilskudd -258 500 -266 718 -275 061 -266 198 -266 879 -266 854 -266 830 
Inntekts- og formuesskatt -162 478 -165 713 -160 598 -172 068 -172 068 -172 068 -172 068 
Eiendomsskatt -15 886 -16 309 -16 309 -16 914 -21 738 -21 656 -21 573 
Andre skatteinntekter -1 150 -1 090 -1 090 -1 290 -1 290 -1 290 -1 290 
Andre overføringer og 
tilskudd fra staten 

-20 579 -18 331 -18 331 -11 318 -7 305 -7 292 -7 279 

Overføringer og tilskudd 
fra andre 

-91 611 -55 934 -53 724 -55 658 -53 832 -52 722 -50 002 

Brukerbetalinger -28 976 -31 395 -31 395 -29 395 -29 395 -29 395 -29 395 
Salgs- og leieinntekter -49 774 -51 336 -51 336 -53 584 -53 184 -53 784 -53 884 

Sum driftsinntekter -628 954 -606 826 -607 843 -606 424 -605 690 -605 060 -602 320 

        
Lønnsutgifter 289 998 291 415 291 471 290 642 284 789 282 932 280 373 
Sosiale utgifter 68 792 73 943 74 096 70 818 70 818 70 818 70 818 
Kjøp av varer og tjenester 167 454 162 790 163 502 164 264 162 281 159 516 159 526 
Overføringer og tilskudd 
til andre 

42 419 28 527 30 171 30 286 30 311 27 311 27 311 

Avskrivninger 35 663 32 669 32 669 34 769 35 369 36 169 36 269 

Sum driftsutgifter 604 325 589 343 591 909 590 779 583 568 576 746 574 297 

        

Brutto driftsresultat -24 628 -17 482 -15 934 -15 645 -22 122 -28 314 -28 023 

        
Renteinntekter -4 308 -3 397 -3 397 -3 397 -3 397 -3 397 -3 397 
Utbytter -5 038 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850 
Gevinster og tap på 
finansielle omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 14 634 18 550 18 550 14 050 14 050 15 550 16 550 
Avdrag på lån 34 521 36 330 36 330 35 000 46 000 54 000 54 000 

Netto finansutgifter 39 810 46 633 46 633 40 803 51 803 61 303 62 303 

        
Motpost avskrivninger -35 663 -31 352 -31 352 -34 769 -35 369 -36 169 -36 269 
        

Netto driftsresultat -20 481 -2 202 -654 -9 611 -5 688 -3 180 -1 989 

        
Disponering eller dekning 
av netto driftsresultat 

       

Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne driftsfond 

5 790 -1 579 -1 874 -1 579 -1 459 -1 459 -1 459 

Netto avsetninger til eller 
bruk av disposisjonsfond 

1 468 3 781 2 432 11 190 7 147 4 639 3 448 

Dekning av tidligere års 
merforbruk 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller 
dekning av netto 
driftsresultat 

7 258 2 202 558 9 611 5 688 3 180 1 989 

        

Fremført til inndekning i 
senere år (merforbruk) 

-13 223 0 -96 0 0 0 0 
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Gebyr og betalingssatser 
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Vedlegg: Tilskudd kultur 
 
  

Spesifikasjon større arrangement 2021 

Arrangement Søker Søknads- 
sum 

Tildelt 
2016 

Tildelt 
2017 

Tildelt    2018 Tildelt    2019 Tildelt    2020 Forslag 
tildeling 

2021 

Kommentar 

Midtnordisk kunstfestival Sund Folkehøgskole   60 000 20 000 20 000 20000 20 000     

Sommerutstilling 2021 Nils Aas kunstverksted 40 000           40 000 Sommerutstilling 

Inderøysommer Dans i Trøndelag 40 000   40 000 40 000 30000 40 000 40 000 Inderøyhøst 

Soddjazz Soddjazz 180 000 65 000 60 000 60 000 60000 75 000 80 000 søkt overført 80 000 
fra 2020, fikk tildelt 
75 000 

Konserter Inderøy kirkelige fellesråd       30 000 10000 25 000     

Kortreist Dansefestival Dans i Trøndelag 100 000 40 000 35 000 35 000 35000 50 000 70 000 10-årsjubileum 
KOREDA 

Straumens Dag Straumens Dag         60000 40 000     

Hylladagan 2021 Hylla velforening 190 000           20 000 fikk 10 000 i 2020  

Oriatoriet Olav Åsteson Periscope visjon 60 000             ikke reg. i 
frivillighetsreg. 

 SUM   610 000         250 000 250 000   
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Vedlegg 2: spesifikasjon av tilskudd og overføringer pr funksjon 

Funksjon   

Fordeling 
tilskudd 

2016 

Fordeling 
tilskudd 

2017 

Fordeling 
tilskudd 

2018 

Fordeling 
tilskudd 

2019 

Fordeling 
tilskudd 

2020 

Forslag 
fordeling 
tilskudd 

2021 

Kommentarer 

2310 Tilskudd E@ 300 000 325 000 325 000 325 000 325 000 325 000   

2310 Tilskudd Barn og ungdom 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000   

  Sum funksjon  371 000 396 000 396 000 396 000 396 000 396 000   

2330 Tilskudd folkehelsetiltak 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000   

  Sum funksjon 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000   

2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemm 398 000 1 030 000 514 000 1 001 000 1 022 000 1 043 000 tilskudd frivilligehtssentraler 

  Sum funksjon  398 000 1 030 000 514 000 1 001 000 1 022 000 1 043 000   

3750 Tilskudd Inderøy Museums- og hist.lag 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Mosvik Museums- og hist.lag 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Bygdebok 1 000 000 0 0 0 0 0   

3750 Kulturminnesatsning         30 000 100 000 vedtatt 100 000 for 2020 

3750 Jekta Pauline 70 000 70 000 70 000 70 000 50 000 70 000 vedtatt 70 000 for 2020 

  Sum funksjon  1 124 000 124 000 124 000 124 000 134 000 224 000   

3770 Tilskudd musikkkorg og Flyndre 133 000 160 000 125 000 125 000 125 000 125 000   

3770 Tilskudd SNK (Nils Aas Kunstverksted) 250 000 480 000 480 000 480 000 529 000 529 000   

3770 Tilskudd Dans i Nord-Trøndelag  170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000   

3770 Musikk i Nord-Trøndelag 150 000 50 000 0 0 0 0   

  Sum funksjon  703 000 860 000 775 000 775 000 824 000 824 000   

3800 Tilskudd strøm skipark   25 000 25 000 25 000 25 000 25 000   

3800 Tilskudd idrett 140 000 140 000 130 000 130 000 130 000 130 000   

  Sum funksjon  140 000 165 000 155 000 155 000 155 000 155 000   

3850 Aktivitetstilskudd Barn og Unge 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000   
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Fordeling 
Tilskudd 
2016 

Fordeling 
Tilskudd 
2017 

Fordeling 
Tilskudd 
2018 

Fordeling 
Tilskudd 
2019 

Fordeling 
Tilskudd 
2020 

Forslag 
fordeling 
Tilskudd 
2021 

Kommentar 

3850 Aktivitetstilskudd 145 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000   

3850 Tilskudd samfunnshus 22 000 0 0 0 0 0   

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

3850 Tilskudd Inderøy kulturhus 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000   

3850 Tilskudd Sandvollan samfunnshus 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000   

3850 Tilskudd større arrangement 450 000 395 000 440 000 440 000 250 000 250 000 se spesifikasjon større arr. 

3850 Tilskudd Røra samfunnshus 150 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000   

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

  Sum funksjon  1 472 000 1 280 000 1 325 000 1 325 000 1 135 000 1 135 000   

  Sum kulturtilskudd budsjettert 410 4 260 000 3 907 000 3 341 000 3 828 000 3 718 000 3 829 000   

3900 Den norske kirke  4 764 000 5 114 000 5 189 000 5 345 000 5 420 000 5 470 000 lønnskomp. 

3920 Andre religiøse formål 170 000 171 000 184 000 189 000 195 000 0 faller bort, overtatt av Staten 

         

  Sum tilskudd kirke og religiøse formål 4 934 000 5 234 000 5 373 000 5 534 000 5 615 000 5 470 000   

 


