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Regnskapsrapportering pr. 31.03.09

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 31.03.09 til orientering.

Vedlegg
1 Regnskapsrapport pr. 31.03.09

Bakgrunn
I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres kvartalsvis til kommunestyret på 
regnskapet. 

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter regnskapssituasjonen og de økonomiske 
utsikter pr. utgangen av første kvartal. 

Fra og med mars måned er det gjennomført tekniske endringer i den interne administrative 
rapportering. Denne baseres nå på on-linerapportering med basis i et rapporteringssystem i 
Agresso. Omleggingen har tatt betydelig lengre tid enn forutsatt, men representerer uansett 
en milepel i arbeidet med å øke kvaliteten på den økonomiske rapportering.



Vurdering
Med et budsjettmessig utgangspunkt uten driftsmarginer eller opparbeidede reserver, vil 
Inderøy kommunes driftsbudsjetter være marginale og sårbare.

Vi registrerer vedvarende budsjettmessige utfordringer på helse og sosialområdet; det kan 
synes som om vi til en viss grad har undervurdert det underliggende kostnadsnivå på 
budsjetteringstidspunktet. (alternativt overvurdert omstillingspotensialet eller fremdriften i 
omstillingsarbeidet)

Når det gjelder tiltaksplaner rettet mot Helse og sosialområdet – med et kortsiktig og langsiktig 
perspektiv -  sammenfattes disse slik:

- generelt en løpende streng økonomistyring for å begrense utgiftene på kort sikt
- Barnevernet – egen analyse/utredning fremmes for politisk nivå senest før 

sommerferien.
- Pleie og omsorgsområdet. 

o Sammenslåing av Pleie og omsorg og Bistand funksjonshemmede for lettere å 
kunne samordne ressursbruken. 

o Gjennomgang og styrking av ledelsesfunksjonen
o Gjennomgang bemanningsplaner, turnusplaner mv. (både med hensyn på 

økonomi og deltid)
o Sykefraværsfokus. Betydelig økt innsats for å øke nærværet.
o Gjennomgang av botilbudsstrukturen med sikte på redusere antallet boliger 

med heldøgns beredskap.
- Kjøkkendriften. Det kan være aktuelt å se nærmere på tilbudet.

Det vil være naturlig å redegjøre nærmere i møter. 

Konklusjon

Regnskapsrapporten taes til etterretning.



Regnskaps- og resultatrapport pr. 31.03.2009.

INNLEDNING

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutviklingen 
kvartalsvis. 

Vi har nå endelig fått etablert det nye on-line baserte rapporteringsssystemet i vårt nye 
økonomisystem Agresso. Etter hvert vil dette systemet også benyttes til rapportering på sykefravær 
og HMS og eventuelt andre målparametre. 

Internt vil det bli praktisert en rutine med månedlig rapportering på regnskapsutviklingen. Til politisk 
nivå vil inntil videre rådmannen følge  etablert rutine med fast kvartalsrapportering  men supplere 
med månedlige oppdateringer i tilfelle ny og vesentlig informasjon.

Til kommunestyret i juni vil det foreligge sak med forslag til nytt økonomireglement og som eventuelt 
kan medføre endringer i rapporteringsfrekvenser og innhold.

Vi har fortsatt forbedringspotensiale når det gjelder både innhold og struktur på rapportering. Vi vil 
arbeide kontinuerlig med forbedring – herav fremstilling.  Gradvis vil rapporten ta opp i seg andre 
data enn ordinære regnskaps- eller økonomidata.

RAPPORTERINGSPRINSIPPER. METODE

Det er krevende å etablere rutiner for rapportering som gir relevant informasjon til rett tid  og som 
samtidig ikke er unødig ressurskrevende.  Det er dette vi nå systematisk prøver å få til.

Regnskaps og resultatrapporteringen tar utgangspunkt i vedtatt budsjett.  Vi vil i rapporten
konsekvent rapportere på avvik. Områder hvor regnskapsutviklingen så langt ikke indikerer avvik i 
forhold til plan vil ikke bli kommentert !  

Tabellene i rapporten omfatter tre kolonner:

1. Nettobudsjettet – revidert

2. Vurdert avvik på årsbasis

3. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen  ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at 1) 
rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparinger i forhold til 
årsbudsjett 2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges 
politisk nivå til godkjenning.

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en oppdatert vurdering av 1) forventninger til avvik fra 
vedtatt driftsbudsjett 2) forventninger til regnskapsmessig resultat 3) underliggende 
kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer. 



TOTALT FOR KOMMUNEN

Økonomisk hovedoversikt – status og prognoser 2008

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene) 
og de viktigste fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og 
kommentarer.

(Alle tall i 1000)

Område/enhet/ansvar Netto driftsbudsjett
Vurdert avvik i 

1000 kr. Vurdert avvik i 
%

Fellesområde inntekter -215710 0 0,00

Fellesområde diverse -16353 0 0,00

Renter og avdrag 24596 300 1,2%

Disponibelt netto drift -207467 300 1,2%

Fellesområde tileggsbevilgninger 4500 300 7,5%

Politisk organisasjon med mer 2594 100 3,8%

Rådmann, service, stab og støtte 14680

Kultur og informasjon 9234 0

Oppvekst 67163

Helse og sosial 77594 900 1,2%

Kommunalteknikk 29026

Næring og plan 2666

Sum 0 1600 0,8 %

Kommentarer

Budsjettavviket.  Det prognostiseres et netto budsjettavvik på ca 1,6 mill. kroner på årsbasis. 
Dette fremkommer som en sum av forventede overskridelser på helse- og sosialområdet 
(barnevern) og redusert anslag i renteinntekter og et oppgradert anslag over behov for 
lønnsreserver. Usikkerhetsområdet anslås grovt til +/- 2 mill. kroner.

Fellesområde inntekter. KS sin oppdaterte prognose for skatt, rammetilskudd og 
inntektsutjevning er i samsvar med våre budsjettforutsetninger. Andre generelle inntekter 
forventes å komme ut i henhold til budsjett. Det må taes et alminnelig forbehold for en 
mulig sviktende skatteinntektsutvikling utover året. Konjunkturbildet er vanskelig.



Fellesområde diverse omfatter fellesposter som mva refusjon investering, 
rentekompensasjon, avskrivninger og premieavvik.  Vi har så langt ikke grunnlag for å 
forvente budsjettavvik. Det taes generelt forbehold for pensjonskostnader, (premieavvik) og 
mulig reduksjon i grunnlaget for rentekompensasjonsberegning.

Netto rentekostnader oppjusteres forsiktig med kr. 300.000,-. Ettersom kommunen har 
rentesikret sine lån i 2009, er rentekostnaden allerede bestemt.  Med løpende fallende 
renteinntekter, er det behov for å nedjustere inntektsanslaget. Bemerk at avtalen med 
bankene er lagt om slik at kommunen ikke betaler avdrag fortløpende, men samlet i 
desember. 

Vi anslår så langt at netto disponibelt til drift kommer kr. 300.000,- (marginalt) lavere enn 
budsjettert.

Avviksprognosen ser slik ut på i forhold til driftsområdene:

1. Fellesområde tileggsbevilgninger – lønnsreserven – oppjusteres med kr. 300.000,-
I dette ligger en antagelse om at lønnsoppgjøret kan komme ut noe høyere enn 
hva som lagt til grunn i budsjettet.  Budsjettavsetningen var i utgangspunktet 
relativt lavt anslått.

2. For helse og sosialområdet forventes å komme ut med en overskridelse på 0,9
mill.  kroner. Overskridelsen er primært knyttet til barnevernsområdet. Pleie og 
omsorg kommer ut med et negativt avvik første kvartal. Bistand 
funksjonshemmede kommer ut med en tilsvarende besparelse. Det kan se ut som 
om betydelige omstillinger etter hvert reflekteres i regnskapsutviklingen.

Tiltak. Rådmannen anser at regnskapsutsiktene så langt ikke gjør det nødvendig å utrede nye 
tiltak utover den tiltaksplanen som fortløpende følges. Det vises i den forbindelse til tidligere 
redegjørelser og kommentarer under det enkelte budsjettområde.

Rådmannen anser det videre som hensiktsmessig at det forberedes en budsjettrevisjon i juni 
og slik at denne kan sees i sammenheng med 1) en oppdatert regnskapsrapport pr. utgangen 
av 1 tertial/evt utgangen av mai 2) ”Økonomiplannotat” som vil danne basis for en drøfting 
av retningslinjene for budsjett og økonomiplanarbeidet 2010-2013 og 3)Behandlingen av 
årsregnskap og årsrapport.

Det vil bli arbeidet videre innenfor rammen av ”Kostnadseffektiviseringsprosjektet” – både 
med henblikk på en budsjettrevisjon i juni og arbeidet med budsjett- og økonomiplan for 
kommende år.  

Prognose regnskapsmessig resultat.  Regnskapsutviklingen så langt gir ikke grunnlag for å 
prognostisere et regnskapsmessig underskudd for inneværende år. Et eventuelt negativt 
driftsbudsjettavvik på 1,9 mill. kroner vil kunne finansieres ved å disponere mva-refusjon til 
investering til finansiering av driften. Dette er ikke en ønsket situasjon.



Vurdert underliggende omstillings-/effektiviseringsbehov. Rådmannen vil i sin løpende 
rapportering vedlikeholde et anslag på det underliggende effektiviseringsbehovet – gitt 
uendrede inntektsrammer neste år. Dette skal bidra til at den kortsiktige regnskapsutvikling 
settes i et perspektiv, jfr. også økonomiplanen. Pr første kvartal 2009 vurderes/beregnes 
utfordringen slik:

- Prognostisert budsjettavvik: 1,9 mill. kroner

- Behov for å øke egenfinansieringen: 2,5 mill. kroner

- Forventede nye utgifter neste år: 2,0 mill. kroner

- Effektiviserings-/omstillingsbehovet: 6,4 mill. kroner

DE ENKELTE OMRÅDER

For oversiktens skyld taes ut tabeller for alle enheter/områder under det enkelte 
hovedområde selv om avvik ikke prognostiseres.

Oppvekst:

Økonomisk oversikt

Ansvar Enhet Netto driftsbudsjett
Vurdert avvik i 

1000 kr.
Vurdert avvik i 

%

400 Fellesadm. skole og barnehage 9 511 0 0,00

410 Sakshaug skole 11 356 0 0,00

411 Sakshaug barnehage 1 644 0 0,00

412 Røra skole og barnehage 8 277 0 0,00

413 Utøy skole og barnehage 5 710 0

414 Lyngstad skole og barnehage 3 826 0 0,00

415 Sandvollan skole og barnehage 8 474 0 0,00

416 Inderøy ungdomsskole 18 365 0 0,00

SUM 67 163 0,00

Kommentarer

På dette hovedområdet er det pr. 31.03 ikke registrert avvik som representerer noen 
utfordring i forhold til revidert budsjett – når skole og barnehageområdet sees under ett 
eller hver for seg.



Det vil naturlig nok kunne fremkomme regnskapsmessige avvik på enhetsnivå pr. dato, men 
uten at dette gir grunnlag for å prognostisere avvik på årsbasis for den enkelte enhet på det 
nåværende tidspunkt. 

Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak som forutsatt i budsjettet.

Helse og sosial:

Økonomisk oversikt

Ansvar Enhet Netto driftsbudsjett
Vurdert avvik i 

1000 kr.
Vurdert avvik i 

%

310 Pleie og omsorg 38681 500 1,3%

320 Bistand funksjonshemmede 11937 -400 -3,3%

330 Helse, rehabilitering og barnevern 22695 1000 1,32

340 NAV 4281 0 0,00

 Sum 77594 900 1,2%

Vi prognostiserer et negativt avvik for helse og sosialområdet på 0,9 mill. kroner med 
utgangspunkt i regnskapet pr. 1 kvartal. 

Pleie og omsorg. Vi har et visst merforbruk 1 kvartal og tar så langt høyde for en 
overskridelse på årsbasis.  Enheten må nedbemanne som følge av reduksjon i antall 
ressurskrevende brukere. Dette gir en spesiell usikkerhet ved vurderingen av 
regnskapsutviklingen. Over tid skal dette gi en netto besparelse. Avviket kan generelt 
forklares med at tiltak for tilpasning til budsjett er forsinket.

Bistand funksjonshemmede. Regnskapsutviklingen indikerer at et betydelig 
omstillingsarbeide etter hvert gir seg utslag og åpner for besparelser på årsbasis.

Helse, rehabilitering og barnevern. Vi beregner et avvik pr utgangen av mars på ca kr. 
300.000,-. Det synes så langt vanskelig å unngå et budsjettunderskudd i størrelsesorden 1 
mill.  kroner på årsbasis. Avviket er knyttet til barnevernet. Avvikene kan forklares med:

1. Regnskapsresultatet for 2008 antyder at vi kan ha undervurdert kostnadsnivået ved 
inngangen til budsjettåret.

2. Vi har vært tvunget til å styrke bemanningen på barnevernsområdet for å forebygge 
unødig belastning på personalet.

3. Barnevernet ivaretar p.t. omsorgen for flere barn enn ved inngangen til budsjettåret.



NAV. Det er antydninger til negative avvik og usikkerheten er knyttet til utviklingen utover 
året. Foreløpig legges til grunn at budsjettet kan gjennomføres som forutsatt.

Tiltak på helse- og sosialområdet. Vi arbeider etter følgende hovedlinjer:

- Det utarbeides en status og tiltaksvurdering for barnevernet og som fremmes til 
politisk behandling før sommerferien.

- Pleie og omsorg og Bistand funksjonshemmede slåes sammen til en enhet for bedre å 
kunne samordne ressursbruken.

- Styrking av ledelsesfunksjonen

- Det er under planlegging et prosjekt for gjennomgang av bemanningsplaner for de to 
områdene, og en gjennomgang av brukerprioriteringer. (sykdom har medført 
forsinkelser)

- Kvalitetskommuneprosjektet – rettet mot deltid og sykefravær.

Andre områder: 

økonomisk oversikt

Ansvar Enhet Netto 
driftsbudsjett

Vurdert avvik i 
1000 kr. Vurdert avvik i %

110 Politisk organisasjon med med mer 2 594 100 3,8%

120 Rådmann 5 951 0 0,00

130 Service, stab og støtte 8 739 0 0,00

140 Kultur og informasjon 9 234 0 0,00

510 Kommunalteknikk 29 026 0 0,00

550 Næring og plan 2 666 0 0,00

Kommentarer

Politisk organisasjon. Det påregnes anslagsvis en overskridelse på kr. 100.000,-. I 
rådmannens beretning til regnskap for 2008 er anført at budsjetteringen på området over tid 
ikke synes å ha tatt fullgodt hensyn til lønnsutviklingen. Det registreres samtidig en viss 
økning i den politiske aktiviteten.  



Investeringsbudsjettet.

Rådmannen legger opp til en fortløpende rapportering også på investeringsbudsjettet.

Det vises til vedlagte tabelloversikt som sammenfatter investeringsprogrammet og status.

Det taes et forbehold for feil i oversiktene !

Når det gjelder avsluttede prosjekter vil det bli lagt fram en egen sak før sommerferien. I all 
hovedsak er prosjekter avsluttet innenfor gitte bevilgningsrammer.

Fremdriften på løpende prosjekter er i hovedsak i samsvar med plan.  

Vi må likevel være forberedt på forskyvninger i forhold til forutsatt fremdrift på en del 
prosjekter.  Planlegging og prosjektering tar ofte noe lengre tid enn forventet og 
planleggingskapasiteten er ikke ubegrenset.

Spesielle utfordringer:

- Det vil være en målsetting og søke å ferdigstille nybygget ved Sandvollan innen 
skolestart 2010-11. Dette vil være optimistisk.

- Administrasjonsbygget skal etter planen være ferdig til innflytting september 2010. Vi 
behandler forprosjektet i kommunestyret i juni. Det må forventes en viss forskyvning 
av sluttdato.

- Ness-jordet. Rådmannen vil fremme en egen sak om gjennomføring av fase 1 –
infrastruktur boligområdene – i løpet av mai.

- Opprustning kommuneveier. Vi forventer å komme i gang over sommerferien. 

- Tilrettelegging boligtomter. Forhandlinger vedrørende Gangstadfeltet vil avgjøre 
fremdriften.

- Kulturcampus Vg skole. Utredning pågår. 





RAPPORT - INVESTERINGSREGNSKAP PR. 31.03.09. ALLE BELØP I 1000 KRONER

Nr. Prosjektnavn Kostnads Totalt Bevilget Forbruk
Herav i 
år Forventet Kommentarer

overslag bevilget 2009 hittil ferdigstill.
(til 2012) (brutto) (brutto)

459 Dementboliger Solstad 21036 21306 0 1119 0 utsatt Vi skal i gang med en ny samlet utredning
466 Nytt administrasjonsbygg 18170 7300 5000 85 0  Sept 2010 Under planlegging. Mulig mindre forsinkelse
472 Gatebruksplan Straumen 650 650 0 1177 0 uklart Ikke avsluttet. Ikke i arbeid
481 Gangstadhaugen 1700 1700 0 1787 0 2008 Regnskap fremlegges K-styret i juni
501 Gangvei Årfall/Sakshaug 990 990 160 238 11 2009 Under arbeid
513 Røra skole, ventilasj./heis 4900 4900 0 4976 109 2009 Regnskap fremlegges K-styret i juni
514 Riving Karius og Baktus m.m. 800 800 0 229 52 2009 Regnskap fremlegges K-styret i juni
515 Næss/Venna - tomt/infrastr 25000 17280 10000 8000 50 2010-11 Kommunens forskottering
519 NAV 1740 1740 0 1798 0 2008 Regnskap fremlegges K-styret i juni
522 Trappheis U-skolen 200 200 8 0 2009 Under arbeid
526 Jætåsen - boligtomer 1280 1280 1350 0 2008 Regnskap fremlegges K-styret i juni
527 Utbedr. brannsyn 3000 1600 1500 25 0 2009 netto 400+1200
528 VAR-ledningsnett/Høydebass 11000 7800 7800 178 178 2010 I gang i 2009
529 Venna eiendom 70 0 67 0 2008 Avsluttet - ref regnskap

155-160 Programvare/IKT 3830 0 2935 290 Bevilget 2006-2009
535 Utbygging Sandvollan Skole 13200 2000 2000 0 0 2010 Vi regner med å komme i gang høsten 2009
538 Kulturcampus/vgs 3000 1500 1500 141 141 2010-11
540 HMS, omgjøring bygg 4000 1000 1000 0 0  2009-12 Vi regner med å belaste fra 2009
541 Tilrettelegging boligtomter 3000 1500 1500 0 0 2012 Komm boligtomter grendene
542 Nytt kartgrunnlag 400 110 110 0 0 2009 Fullfinansiert anskaffelse i 2009
543 GPS-utstyr 200 200 200 0 0 2009
544 Trafikk/parkering Kulturhus 1000 1000 1000 0 0 2009-2010 Vi vurderer å forsere prosjektet

546 Opprustn. kommunale veier 9000 3000 3000 0 0 2009-2012 Tidligfase utredning. 
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Internasjonal Ungdomsleir Sund - søknad om støtte

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune dekker reise- og oppholdskostnader for deltakere fra Inderøy og yter 

prosjektstøtte for inntil kr 10.000 til Internasjonal Ungdomsleir Sund.

2. Kostnader dekkes over ansvar 103 Reservert tileggsbevilgninger. 

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring. 

Vedlegg
1 Internasjonal Ungdomsleir Sund - søknad om økonomisk støtte.

Bakgrunn
Sund Folkehøgskole i samarbeid med Toleranse Nord-Trøndelag (N-T Barne- og Ungdomsråd 
og Fylkeskommunen), Inderøy kommune og andre organisasjoner ønsker å etablere en årlig 
internasjonal ungdomsleir på Sund i første uke i august (i 2009: 3-9. august).

Tema for leiren blir ”Toleranse” (”Tolerance”) og det ønskes 50/50 % representasjon av 
utenlandsk/norsk ungdom.

Arrangøren ser for seg at kommunen kan ha ulik rolle i forhold til tiltaket;
a) Generell prosjekt-støtte, - prøveprosjekt 2009
b) Støtte til deltakere fra Inderøy(reise- og oppholdskostnad) 



Vurdering
Dette er et godt tiltak som er i tråd med kommunens mål om å være en Internasjonal kommune. 
Temaet toleranse er viktig og aktuelt og et fokusområde som vårt eget ungdomsråd har 
prioritert. Kommunen er også opptatt av det er arrangement og aktivitet i kommunen. 
Med den interessen det har vært for temaet vil det være viktig å bidra til at Inderøy-ungdommer 
deltar.

Konklusjon
Rådmannen er innstilt på at kommunen støtter den internasjonale leiren.



41101
SUND

rEn skole for liver
med orienterin

mot verden

• INDERØY KOMMUNE Att: Ida Stuberg

Invitasjon til samarbeid om
INTERNASJONAL UNGDOMSLEIR PÅ SUND, INDERØY

"Inderøy,  -  internasjonal kommune"

• På Sund folkehøgskole har vi tatt mål av oss, i samarbeid med "Toleranse Nord-Trøndelag" (N-T barne-
og ungdomsråd &  Fylkeskommunene i Trøndelag), Inderøy kommune og andre organisasjoner -

o  å etablere en årlig internasjonal ungdomsleir første uke i august måned (i 2009: 3  — 9.august).

Om en ungdomsleir skal lykkes med en internasjonal profil og deltakelse, og samtidig være godt etablert lokalt
og regionalt, er det helt essensielt for oss å få etablert allianser med aktører på alle nivå. Det gjelder både
offentlige instanser og organisasjoner fra 3.sektor.
Med bakgrunn i tidligere drøftingsmøte på Sund og generell positiv innstilling til prosjektet, konkretiserer vi
planen og spør om dere "blir med på laget"?

Tema for leiren blir "Toleranse", eller rettere "Tolerance". Foreløpig er programmet kun på skisse-stadie, men
vi planlegger bl.a. å fokusere på at toleranse-perspektivet utleves og erfares gjennom praktisk-orienterte
samarbeidsoppdrag. Selvsagt skal vi også ta hensyn til at Inderøy i august er et sommerparadis!
Vi ønsker oss en 50/50% representasjon av utenlandsk/norsk ungdom på leiren, med fokus på aldersgruppen
16 — 25 år. Ungdomsleiren vil ha en kapasitet på inntil ca. 200 ungdommer, men med 2009 som prøveprosjekt,
ser vi for oss et deltakerantall på 40 — maks 100 deltakere.

Målgruppen for våre utenlandske ungdommer er de som er i Norge i august. Derfor har vi bl.a. opprettet
kontakt med skolens samarbeidspartnere "Fredskorps Norge" og "Aktiv Ungdom", ettersom organisasjonene
har en god del utenlandsk ungdom på utvekslingsoppdrag i Norge. Samtidig ønsker vi å nå ut til 1.generasjon
innvandrerungdom i Norge.
Inderøy kommune sin rolle i dette, ser vi aktuelt på flere måter:
•  Generell prosjekt-støtte, - prøveprosjekt for 2009
• Støtte deltakere fra Inderøy (reise- og oppholdskostnad)

Ser med forventning frem akeme g på invitasjon og søknad!
Mange hilsener -
Anders Stenvig
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Ole Tronstad

Fra: Ida Stuberg
Sendt: 22. april 2009 06:35
Til: Ole Tronstad
Emne: VS: Internasjonal ungdomsleir på Sund, Inderøy

Fra: Anders Stenvig [rektor@sund.fhs.no]
Sendt: 21. april 2009 22:39
Til: Ida Stuberg
Emne: FW: Internasjonal ungdomsleir på Sund, Inderøy

Hei Ida!

Vidersender nedenstående bekreftelse fra Fylket v/ Per Berntsen.

Som nevnt i sms, har Fredskorps Norge i dag per tlf bekreftet at de støtter leiren med 40.000kr, i form av 20
deltakerstipend a 2.000kr. I tillegg vil de gjerne bidra til leirprogrammet bl.a. med foredragsholder. Jeg må nå sende
de en konkret søknad på akkurat dette (omvendt saksgang, men allright!).

"Aktiv ungdom" (tidligere Ung i Europa) har ennå ikke svart.

Nå er det Inderøy kommune sin tur!
Som sagt i tidligere dokument, håper vi på et mindre tilskuddsbeløp til prøve-prosjektet. Spesifikt trenger vi litt
markedsføringskroner! Dernest om deltakerstipend til Inderøy-ungdom. 5-10 stipend a 2.000kr som dekker
leirutgiften fullt ut (undervisning, full kost og losji 3-8.august). Dermed kommer det Inderøy-ungdom til gode! NB!
Hver deltaker på leiren utløser et senere statstilskudd til skolen på ca. 2.000kr!

Mange hilsener —
Anders

Anders Stenvig
Rektor / Principal Sund Folkehøgskole
0047 74124900 (office)
0047 91826968 (mobile)
rektor sund.fhs.no
www.sund.fhs.no

Fra: Per Berntsen [mailto:Per.Berntsen@ntfk.no]
Sendt: 21. april 2009 13:13
Til: Anders Stenvig
Emne: SV: Internasjonal ungdomsleir på Sund, Inderøy

Hei
Viser til tidligere mail samt til tlf-samtale. Jeg bekrefter at Nord-Trøndelag fylkeskommune syns dette er et bra tiltak
som passer godt inn i vår internasjonale strategi hvor ungdom er et av de prioriterte områder. Nord-Trøndelag
fylkeskommune vil derfor støtte tiltaket også økonomisk. Størrelsen på støtten vil vi komme tilbake til.
Mvh per v. berntsen

Fra: Per Berntsen
Sendt: 15. april 2009 15:44
Til: 'rektor@sund.fhs.no'
Emne: SV: Internasjonal ungdomsleir på Sund, Inderøy



Hei
Viser til forespørsel til Susanne Bratli ang. internasjonal sommerleir på Sund Folkehøgskole. Dette virker positivt.
For å se på den økonomiske siden hadde det vært bra med en nærmere beskrivelse av hvordan rekrutteringen er
tenkt i Norge og fra utlandet. Hva koster arrangementet, reiser mv? Mulig vi burde ha et møte hvor disse ting ble
diskutert.
Mvh per v. berntsen
Tlf 74111030/mobil 95922395

Fra: Anders Stenvig [mailto:rektor@sund.fhs.no]
Sendt: fr 27.03.2009 14:37
111:Susanne Bratli
Emne: Internasjonal ungdomsleir på Sund, Inderøy

Vennligst se vedlagte brev!
Aktuelt for videresending til aktuell saksbehandler(e).
Mange hilsener —

Anders Stenvig
Rektor / Principal Sund Folkehøgskole
0047 74124900 (office)
0047 91826968 (mobile)
rektor sund.fhs.no
www.sund.fhs.no
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