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Årsregnskap og årsberetning 2009
Rådmannens forslag til vedtak
Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.
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Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.

Vedlegg
1 Årsregnskap 2009 for Inderøy kommune
2 Rådmannens årsberetning 2009
3 Revisjonsberetning for 2009
4 Revisjonsnotat
5 Saksprotokoll
6 Kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy
kommunes årsregnskap for 2009

Bakgrunn
Regnskap med beretning legges herved fram til politisk behandling. Hoveddokumentene er
distribuert til kommunestyrets medlemmer tidligere og regnskapsresultatet tidligere redegjort
for i formannskap og hovedutvalg.
Den formelle årsberetningen (i henhold til lovkrav underlagt formell revisjon) vedlegges og det
vises til denne for så vidt gjelder en sammenfatning av regnskapet. Se også sak om Årsrapport
hvor det gis en samlet beskrivelse av kommunens virksomhet, resultater og økonomi i 2009.
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Saken omfatter godkjenning regnskapet og disponering av et regnskapsmessig overskudd på
kr 1.757.598,62.

Vurdering
Regnskapet er revidert og revisjonens innstilling vedlegges. Det er ikke påpekt formelle
mangler ved regnskapet.
I tilegg til selve revisjonsberetningen som avgis til kommunestyret, mottar rådmannen et eget
notat fra revisjonen med mindre vesentlige merknader. Dette viser at vi fortsatt har
forbedringspotensialet. Rådmannen vil for egen del tillegge at omleggingen til nytt
regnskapssystem har gitt større utfordringer enn kanskje forventet, samtidig som vi ser
potensialer i det nye systemet som vi vil høste av på sikt.
For så vidt gjelder disponeringen av overskuddet finner rådmannen det formålstjenlig å tilrå en
nøytral disponering og på den måten at overskuddet foreslås tillagt disposisjonsfondet.
Dette har flere begrunnelser:
-

Inderøy kommune har fortsatt behov for å styrke seg finansielt, selv om vi de tre siste
år har forbedret vår posisjon betydelig gjennom en vesentlig reduksjon i gjeldsgraden. I
følge Kostra utgjør våre fondsavsetninger pr. 2009 0,5 % av brutto driftsinntekter –
mens gjennomsnittet i Nord-Trøndelag utgjør 2,5 % og i landet 4,6 %. Hvert
prosentpoeng utgjør ca 3 millioner kroner. En avsetning på 1,7 mill. kroner vil således
øke ”prosenten” til vel 1 %!

-

Hovedbegrunnelsen er likevel prinsippiell; i forhold til vesentlige økonomiske
disponeringer bør disse tas opp i forbindelse med det ordinære budsjett- og
økonomiplanarbeidet. Rådmannen er overbevist om at en konsekvent holdning her over tid - gir den beste samlede resultat for kommunen.

-

Det er ikke naturlig for rådmannen å utrede ulike mulige prioriterte formål i forbindelse
med behandlingen av regnskapet som sådan.

-

Alternative – tilnærmet ”nøytrale” – disponeringer av overskuddet kan være 1) øke
egenfinansieringen og redusere vedtatt lånopptak og 2) mer konkret redusere bruk av
mva-refusjon investering til finansiering av Inderøy 2020.

Konklusjon
Det tilrås at regnskapet godkjennes og at regnskapsmessig overskudd avsettes til
disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter en eventuell avsetning utgjøre kr 3.270.383,mill. kroner.
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Inderøy kommune
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Årsregnskap
2009

Inderøy kommune
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INNHOLDSFORTEGNELSE:

-

Hovedoversikter
Investeringsregnskap

-

Driftsregnskap

-

Driftsregnskap på funksjon
Balanseregnskap

-

Noter til regnskapet
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Tall i 1000 kroner

Regnskap 2009

Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
2009
2009

Regnskap 2008

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overftninger med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utb e o eieruttak

Sum inntekter

-1 465
0
-828
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-2 041
0
-1 677
0
0
0

-2 294

0

0

-3 718

0
0
9 320
107
965
0
0

0
0
29 808
0
5 502
0
0

0
0
29 808
0
5 502
0
0

0
0
12 408
0
1 838
0
196

10 392

35 310

35 310

14 443

547
1 977
1 159
0
280
0
1 291

0
2 000
1 144
0
280
0
0

0
2 000
0
0
0
0
0

2 536
550
489
0
0
0
0

5 253

3 424

2 000

3 575

13 352

38 734

37 310

14 300

-9 108
0
-280
-466
-1 240
-1 164
-1 751
-96
0

-30 808
0
-280
0
-6 046
-1 140
-460
0
0

-30 808
0
0
0
-5 502
-1 000
0
0
0

-11 604
-20
0
-1 637
-1 252
0
-67
0
0

-14 105

-38 734

-37 310

-14 580

-753

0

0

-280

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
OverføOnger
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte ut ifter

Sum utgifter
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
FINANSIERING
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investenngsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

Sum finansiering
Udekket / Udisponert
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Tall i 1000 kroner
DRIFTSINNTEKTER

Regnskap 2009

Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
2009
2009

Regnskap 2008

-12 283
-25 924
-57 833
-108 340
-17 341
0
-97 674
-2 826
0

-11 657
-25 749
-52 767
-110 310
-10 100
0
-93 786
-2 900
0

-10 032
-25 749
-48 899
-106 208
-9 504
0
-97 138
-2 900
0

-11 480
-24 319
-51 947
-94 746
-21 215
0
-90 688
-2 725
0

-322 221

-307 269

-300 430

-297 118

159 801
42 794
43 970
14 969
29 715
15 910
-775

156 368
41 479
37 729
14 349
26 925
14 057
-456

152 465
40 067
37 525
14 749
29 879
13 910
-456

151 933
40 236
38 276
15 716
23 843
16 956
-1 059

Sum driftsutgifter

306 383

290 452

288 138

285 901

Brutto driftsresultat

-15 838

-16 818

-12 293

-11 218

-1 324
-16

-1 021
-15

-1 300
-15

-2 360
-66

-1 340

-1 036

-1 315

-2 426

11 577
13 079
46

12 300
13 256
50

13 019
13 256
50

16 114
12 101
44

Sum eksterne finansutgifter

24 702

25 606

26 325

28 259

Resultat eksterne finanstransaksjoner

23 362

24 570

25 010

25 833

Motpost avskrivnin er

-15 910

-14 526

-14 057

-16 956

Netto driftsresultat

-8 386

-6 774

-1 340

-2 340

0
0
-2 352
0

0
0
-1 942
0

0
0
-1 874
0

0
-1 262
-761
0

-2 352

-1 942

-1 874

-2 023

1 240
0
2 170
5 571
0

6 046
0
2 170
500
0

544
0
2 670
0
0

1 252
0
0
3 112
0

8 981

8 716

3 214

4 363

-1 758

0

0

0

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte o indirekte skatter

Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte ut ifter

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdra å lån

Sum eksterne finansinntekter
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

Sum bruk av avsetninger
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger
Regnskapsmessig

mer-/mindreforbruk
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. Tall 11000 kroner

Regnskap 2009

Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
2009
2009

Regnskap 2008

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
-93 786
-110 310
-2 900
0
-10 100

-97 138
-106 208
-2 900
0
-9 504

-90 688
-94 746
-2 725
0
-21 215

181

- 217 096

- 215 750

- 209 373

-1 324
11 577
13 079

-1 021
12 300
13 256

-1 300
13 019
13 256

-2 360
16 114
12 101

23 333

24 535

24 975

25 855

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetnin er

0
2 170
5 571
0
0
-2 352

0
2 170
500
0
0
-1 942

0
2 670
0
0
0
-1 874

0
0
3 112
0
-1 262
-761

Netto avsetninger

5 388

728

796

1 089

1 240
-196 220
194 462

6 046
-185 787
185 787

544
-189 435
189 435

1 252
-181 178
181 178

-1 758

0

0

0

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre enerelle statstilskudd

Sum frie disponible inntekter

-97 674
-108 340
-2 826
0
-17 341
- 226

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdra
å lån

Netto finansinntekter/-utgifter
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift fra sk'ema 1B

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Side 12

e ns a ss ema
Ansvar
Tekst

or e

a ansva
Regnsk.Reg.budsj
Oppr.budsj
Regnsk.

*) Regnskap
2008viserfordelingdrift påhovedområder.
Talleneblirderforikke
sammenlignbare.
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Tall i 1000 kroner

111

.

Regnskap 2009

Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett
2009
2009

Regnskap 2008

FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger

Arets finansieringsbehov

10 392
3 136
547
1 571

35 310
3 144
0
280

35 310
2 000
0
0

14 443
1 039
2 536
0

15 645

38 734

37 310

18 018

-9 108
-1 465
0
-1 294
0

-30 808
0
0
0
0

-30 808
0
0
0
0

-11 604
-2 061
0
-3 314
0

- 11 867

- 30 808

- 30 808

- 16 979

-1 240
-3 291

-6 046
-1 880

-5 502
-1 000

-1 252
-67

-16 399

-38 734

-37 310

-18 298

-753

0

0

-280

FINANSIERING
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger

Sum finansiering
Udekket / Udisponert
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Oppr.budsj.
Regnskap Reg.budsj.
Regnsk.
Fraregnskapsskjema
2A:
Investeringer i anleggsmidler
Tall i 1000 kr
Prosj. Tekst
146 Sandvolleyballbaner Sundsand
152 Nytt datautstyr legetjenesten
155 Nye PC-er
158 Hjemmeside Inderøy
159 Fagprogram PLO

2009

2009

2009

10 392 010

35 310 000

140
0

2008

35 310 000

14 443

0

0

670

0

0

27

290

0

0

237

0

0

0

83

116

0

0

3

160 Nytt økonomisystem

0

0

0

1 087

161 TRIO

0

0

0

21

232

0

0

94

162 Kontorstøttesystem
163 NAV-støttesystem

0

0

0

5

451 Botilbud funksj.hemmede Årfall

0

0

0

374

0

13

459 Dementboliger Solstad
463 Salg av boliger,tomter
466 Nytt kontorbygg
481 Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen
501 Gangvei Sakshaugskole - Årfall
511 Ny barnehage Sakshaug

0

0

10

0

0

11

257

5 000

5 000

22

0

0

0

1 825

1 936

200

200

115

96

0

0

0

513 Røraskole, heis

109

0

0

4 725

514 Riving av bygning(Kariusog Baktus)

352

0

0

218

1 355

10 000

10 000

569

0

0

0

2 424

90

0

0

8

515 PlanI.Næss/Venna-utb.konkurranse m.v.
519 NAV
522 Trappeheis ungdomsskolen
526 Jætåsen

15

0

0

1 566

527 Utbedringer etter branntilsyn

396

1 500

1 500

26

528 Vanntilførsel Røra- Straumen

275

6 800

6 800

0

529 Tilskudd vei Venna eiendom

0

0

0

67

532 Tomtesalg Kv.bakkkan

0

0

0

3

533 Gatelys Sandvollan (v. skolen,Småland,G.h
535 Forprosjekt utbygging Sandvollan skole
538 Kulturcampus viderg.skole

0

0

0

250

1 282

2 000

2 000

0

0

1 500

1 500

0

539 IT-invest.(bev.2009)

329

1 000

1 000

0

540 HMS, omgjøring bygg

73

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

541 Tilrettelegging boligområde
542 Nytt kartgrunnlag

107

110

110

0

543 GPS-utstyr

218

200

200

0
0

544 Trafikk/parkering Kulturhus
545 Div.utskiftn.hovedvannsledning
546 Opprustning kommuneveier

0

1 000

1 000

630

1 000

1 000

0

1 236

3 000

3 000

0

557 Overtakelse og utb. Gangstadh. 1

618

0

0

0

558 Utbygging Næssjordet

231

0

0

10 392

35 310

35 310

0
14 443

Sum
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Noter

Regnskap 2009

Regnskap 2008

12
12

372 709
4 756
311 232
7 762
6 610

376 704
5 159
286 402
6 221
5 296

703 069

679 783

27 268

29 181

86 542
13 565

24 514
12 335

Sum omløpsmidler

127 375

66 029

Sum eiendeler

830 445

745 812

-1 513
-11 892
-288
-161
4 110
-1 758
0
-753
0
0
-89 364

-507
-8 674
-1 758
-257
-5 289
0
0
-280
0
10 689
-93 493

-101 619

-99 569

-359 915
0
0
-315 916

-327 982
0
0
-273 594

- 675 831

- 601 576

-49 560
-3 434

-42 165
-2 503

-52 994

-44 667

-830 445

-745 812

62 126
121 412
-62 126

15 286
121 412
-15 286

Tall i 1000 kroner
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Pensjonsmidler
Utlån
Aksjer og andeler

5

Sum anleggsmidler
B. OMLØPSMIDLER

17

Kortsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Premieavvik

2

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Endring regnskapsprinsipp
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Likviditetsreserve
Kapitalkonto

6
6
6
6
22
22
10

7

Sum egenkapital
D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån

2

14

Sum langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik

2

Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
MEMORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
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INVESTERINGSREGNSKAP
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INDERØYKOMMUNE - INVESTERINGSREGNSKAP
2009

Investeringsregnskap 2009
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Investeringsregnskap 2009
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Regnskap 2009

Konto
07300

Fra fylkeskommuner(refusjoner)

09100

Bruk av lån

09700
515

Overføringerfra driftsregnskapet
Planlegg./ubygg.konkurranse Næssjordet

02300

Vedlikehold,nybygg, byggtjenester

09100
522

Bruk av lån
Trappeheis ungdomsskolen

01950

Avgifter, gebyrer, lisenser

04290

Mva utenfor mva-loven, investering

06700
526

Salg av fast eiendom
Jætåsen

02300

Vedlikehold,nybygg, byggtjenester

02700

Konsulent-tjenester

04290

Mva utenfor mva-loven, investering

09100

Bruk av lån

09700
527

Overføringerfra driftsregnskapet
Utbedringer etter branntilsyn

01150

Matvarer

02300

Vedlikehold,nybygg, byggtjenester

Rev.budsjett 2009

-185 500

0

-1 158 203

-8 000 000

-10 904
0

-2 000 000
0

90 163

0

-90 163
0

0
0

12 000

0

3 000

0

-192 670
-177 670

0
0

239 121

1 200 000

77 481

0

79 150

300 000

-316 602

-1 200 000

-79 150
0

-300 000
0

250

0

0

6 800 000

152 895

0

7 540

0

02301

Nybygg, byggtjenester - kjøpte tjenenester

02500

Materialer til vedlikehold og nybygg

02700

Konsulent-tjenester

114 491

0

09100
528

Bruk av lån
Vanntilførsel Røra - Straumen

-275 176
0

-6 800 000
0

06700
532

Salg av fast eiendom
Tomtesalg Kv.bakkkan

-54 600
-54 600

0

02300

Vedlikehold,nybygg, byggtjenester

02400

Serviceavtalerog reparasjoner

02700

Konsulent-tjenester

04290

Mva utenfor mva-loven, investering

09100

Bruk av lån

09700
535

Overføringerfra driftsregnskapet
utbygging Sandvollan skole

02300

Vedlikehold,nybygg, byggtjenester

02700

Konsulent-tjenester

04290

Mva utenfor mva-loven, investering

09100

0

1 600 000

23 725

0

1 002 903

0

255 407

400 000

-1 026 628

-1 600 000

-255 407
0

-400 000
0

0

1 200 000

4 656

0

-4 656

300 000

Bruk av lån

0

-1 200 000

09700
538

Overføringerfra driftsregnskapet
Kulturcampus/videreg. skole

0
0

-300 000
0

02000

Inventar og utstyr (kjøp og leie)

98 910

800 000

Investeringsregnskap 2009
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Investeringsregnskap 2009
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Investeringsregnskap 2009
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INDERØYKOMMUNE - DRIFTSREGNSKAP
2009
Kontogruppe
800

Rammetilskudd

810

Andre statlige overføringer

870

Skatteinntekter

100

Sum driftsinntekter
Fellesområde inntekter

090

Sosialeutgifter

190

Leie av lokaler og grunn

470

Overføring til private

Regnskap 2009

Renter og andre finansutgifter

540

Avsetning til ubundne fond

570

Overføring til investeringsregnskapet

580

Årets regnskapsmessigeoverskudd
Refusjon moms investeringsregnskapet

770

Overføringerfra andre/private

-110 270 000

-10 610 005

-10 100 000

-219 402 872
-219 402 872

-96 686 000

-217 056 000
-217 056 000

-2 809 361

-5 070 000

7 353

0

362 399
- 2 439 609

Sum finansutgifter
728

-108 292 715

-100 500 152

Sum driftsutgifter
500

Rev.budsjett 2009

60 000
- 5 010 000

445 865

300 000

2 170 000

2 170 000

558 680

544 000

1 757 599

4 932 144

0
3 014 000

-965 181

-5 502 000

-1 548

Sum driftsinntekter

- 966 729

- 5 502 000

900

Renteinntekterog utbytte

-189 840

-300 000

950

Bruk av bundne fond

-118 208

0

990

Motpost avskrivninger

101

Sum finansinntekter
Fellesområde diverse

500

Renter og andre finansutgifter

510

Avdragsutgifter

-14 692 503

Sum finansutgifter

-14 526 000

-15 000 550
-13 474 745

-14 826 000
-22 324 000

11 129 756

12 000 000

13 079 400

13 256 000

24 209 156
-379 000
- 379 000
-901 983
-901 983
22 928 173

25 256 000
-379 000
- 379 000
-721 000
-721 000
24 156 000

770

Overføringerfra andre/private

900

Renteinntekterog utbytte

102

Sum finansinntekter
Renter og avdrag

490

Reserverteavsetninger

103

Sum driftsutgifter
Fellesområde tilleggsbevilgninger

020

Lønntil vikarer

030

Ekstrahjelp

040

Overtid

7 635

0

080

Godtgjørelsefolkevalgte

975 592

1 127 000

090

Sosialeutgifter

276 891

331 000

Sum driftsinntekter

1 232 300

1 232 300
1 232 300
16 958

0

0

8 000

100

Kontorutgifter

65 884

47 000

110

Medisiner,medikamenterog matvarer

81 341

67 000

120

Forbruksvarer

220 231

139 000

130

Post, bank og telefon

500

0

140

Annonse, reklame og informasjon

29 693

15 000

150

Opplæringstiltak

48 071

68 000

Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnska p 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009

Side 9 av 17

Side 34

Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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620
700
710
729
770

Kontogruppe
Salgavvarerogtjenester
(avg.fritt)
Overføringer
frastaten
Overføringer
fratrygdeforvaltningen
Refusjon
momsdriftsregnskapet
Overføringer
fraandre/private

950

Brukavbundne
fond

415

Sum finansinntekter
Sandvollan skole og barnehage

010

Lønn i faste stillinger

Regnskap
2009
Rev.budsjett
2009
-4 290
-36000
-2972146
-2667000
-1 208908
-677
000
-84178
-71000
-45306
0

Sum driftsinntekter

- 5 588 880

-315030
-315 030
8 786 540

15 992 571

020

Lønn til vikarer

1 425202

030
050
090
100
110
120
130
140
150
160
165
170
185
190
200
210
220
240
250
270
350
370
429
450
470

Ekstrahjelp
Annenlønn
Sosiale
utgifter
Kontorutgifter
Medisiner,
medikamenter
ogmatvarer
Forbruksvarer
Post,bankogtelefon
Annonse,
reklame
oginformasjon
Opplæringstiltak
Oppgavepliktige
godtgjørelser
Utgiftsgodtgjøring
ansatte
Transport/drift
transportmidler
Forsikringer
ogutgiftertil vakthold
ogsikring
Leieavlokaler
oggrunn
Inventar
ogutstyr
Kjøp,leieogleasing
avtransportmidler
Kjøp,leieogleasing
avmaskiner
Serviceavtaler
ogreperasjoner
Materialer
til vedlikehold
ognybygg
Kjøpavtjenester
Kjøpavvarerogtjenester
frakommuner
Kjøpavvarerogtjenester
fra private
Moms
generell
kompensasjonsordning
Overføring
til kommuner
Overføring
til private

30649
2 648
4 532666
555836
126021
203900
9 284
3 395
10302
25004
0
45461
13327
38417
166156
2800
55769
22315
13276
5 406
46594
73986
196223
1 750

Sumdriftsutgifter
620
690
700
710
729
730
750
770

23 598957

Salgavvarerogtjenester
(avg.fritt)
Fordelte
utgifter
Overføringer
frastaten
Overføringer
fratrygdeforvaltningen
Refusjon
momsdriftsregnskapet
Overføringer
frafylkeskommuner
Overføringer
fra kommuner
Overføringer
fraandre/private

-57019
-595
-646
950
-1 767098
-196
223
-688
486
-849
038
-7403

Sum driftsinntekter

950

Brukavbundne
fond

416

Sum finansinntekter
Inderøy ungdomsskole

Driftsregnskap 2009

- 4 212 810

- 4 868 000

-270476
-270 476
8 859 000

15 629 000

824000
35000
1000
4 503000
516000
117000
54000
8 000
20000
20000
32000
6 000
80000
0
45000
108000
0
2 000
110000
5 000
0
50000
105000
114000

0
22 384000
-40000
0
-360
000
-1399000
-100
000
-675
000
-800
000
-15000
- 3 389 000

-192051
-192 051
19 194 096
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0
18 995 000

Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnskap 2009
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Driftsregnska p 2009
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DRIFTSREGNSKAP PÅ
FUNKSJON
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INDERØY KOMMUNE - DRIFTSREGNSKAP
2009
PÅ FUNKSJON

Driftsregnskap
på funksjon
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Driftsregnskap på funksjon
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Driftsregnskap
på funksjon
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BALANSEREGNSKAP
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'

Side 49

Side 50

1

2

Side 51

Side 52

3

23214001 Forskuddstrekk

-5 789 163,00

0,00

23214003 Arb.giv.avgift

-3 807 052,00

0,00

-8 063,00

0,00

23214011 PÅLEGGSTREKK
23219018 Kommunalbankenpåløpt renter 2008

0,00

-448 947,00

23219019 Kommunekredittpåløpt renter 2008

0,00

-216 858,00

23219020 Husbankenpåløpt renter 2008

0,00

-177 732,00

4
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-52 994 058,73

23

Side 54

-44 667 291,46

5

6

Side 55

Side 56

7

8

Side 57

Inderøy kommune

Balanse2009

Konto
Kontotekst
25990203Anl.modulen,
avskrivning
tekniske
anlegg
25990204Anhmodulen,
avskrivning
eiendomer

Note

25990

7

Kapitalkonto

Side 58

Regnskap
2009
Regnskap2008
10945088,87
5 424753,74
14570888,42
7 454991,28
-89 364 059,91

-93 492 654,64

9

Side 59

10

NOTER TIL
REGNSKAPET
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INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTER

Note nr.:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Arbeidskapitalen
Pensjoner
Kommunens garantiansvar
Fordringer og gjeld til interkom.samarbeid og Kirkelig Fellesråd
Aksjer og andeler
Avsetning og bruk av fond
Kapitalkonto
Interkommunalt samarbeid, KL § 27
Oversikt over investeringsutgifter
Finansiering av investeringer
Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet
Anleggsmidler - aktiveringer/avskrivninger
Avdrag på gjeld
Langsiktige lån —fordeling på lånekreditorer
Vesentlige forpliktelser
Selvkosttjenester (VAR)
Tap på fordringer
Revisjonshonorarer/eierandel
Kommunens virksomhet
Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Lønn og godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører
Likv.reserve, prinsippendringer og regnskapsm.mer/mindreforbr. i drift
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NOTE NR 1

Arbeidskapitalen

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL
kap. 2.1
kap. 2.3
kap. 2.1
kap. 2.3
Endring arbeidskapital ifølge balanseregnskapet
Anskaffelse av midler:
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering
Anvendelse av midler:
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering
Endring arbeidskapital ifølge bevilgningsregnskapet

Endring i ubrukte lånemidler:
Lånemidler pr. 31/12
2008
Lånemidler pr. 31/12
2009
Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskap etter korrigering
Differanse
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Note 2
Kommunal Landspensjonskasse

KLP

I samråd med andre pensjonsleverandører har KLP valgt en diskonteringsrente på 6% i
beregningene for 2009. I 2008 var renten 6%.
Følgende parametre er lagt til grunn for beregninger av pensjonskostnad og
pensjonsforpliktelser:

Andre viktige forutsetninger for å beregne pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er
forutsetningene om hvordan dødelighet og uførhet gjør seg gjeldene blant medlemmene i
pensjonsordningen,samt retten til å ta ut AFP.
Retten til AFP er betinget av fortsatt tjeneste til pensjonering. For ansatte som fratrer tidligere,
bortfaller arbeidsgivers forpliktelse til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningene av
AFP-forpliktelsen
Uttak av AFP for 2009 (i %)
Uttak fra alder(i år)
62
Sykepleiere
33
Fellesordningen*
33
Fellesordningen**
45
*65 års aldersgrense **70 års aldersgrense

Estimat andel egenkapitaltilskudd

pr. 31.12.2009

Pensjonsordningen for sykepleiere: kr. 766.040
Felles kommunal pensjonsordning: kr. 4.835.753
Sum
kr. 5.601.793
Som er ført i balansen under kap. 2.21 med motpost kapitalkonto.
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PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2009

Akkumulert og amortisert premieavvik 2009 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e
15
Antall ar premiavvik skal dekkes inn på
8 961 686
Akkumulert premiavvik 31.12.08
736 096
Premieavvik tidligere år ( 1/15 av akkumulert avvik 31.12.08)
103 789
Arbeidsgiveravgift av premieavvik
9 300 487
Akkumulert premieavvik 31.12.2009
1 311 369
Arbeidsgiveravgift av akk.premieavgift

Debet F 171/konto10909 - kred. 2.3941.770
Debet F 171/ konto10993 - kred. 2.3914.700
Balansen 2.1941.770 - 2.3941. 770
Balansen 2.1914.700 - 2.3914.770

321
096
225

367
816
166
908
259
700
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kredit 2.4041.770
kredit 2.4041.770
debet 24041.770
kredit 2.4041.770
saldo 2.4041.770

debet 2.5990
debet 2.5990
kredit 2.5990
debet 2.5990

2009
KOMMUNALLANDSPENSJONSKASSE
PENSJONSUTGIFTER

Beløp som er oppførte i skraverte felt,er ført i regnskapet. Premieavvik for 2009 inkl.arb.g.avvik
og 1/15 av akkumulert premieavvik t.o.m.2008 inkl.arb.g.avgift er ført som netto inntekt på ansvar 101
i driftsregnskapet. Dette utgjør for KLP kr.386.572,-
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ar E

ENDELIG BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER

FOR LÆRERE I GRUNNSKOLE

FOR REGNSKAPSÅRET 2009 MED BUDSJETTALL FOR 2010

Vedlagte beløp kan benyttes i den enkelte kommunes regnskap iht. § 13 i forskrift av 15.12.2000 om
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.
Vi har tidligere levert regnskapsberegninger basert på et utvalg av kommunene. Fra og med 2009 er
regnskapsberegningen basert på samtlige kommuners bestandsdata. Tidligere ble totalbeløpene fordelt
ned på den enkelte kommune med fakturert premie som vekt. Fra 2009 benyttes den enkelte
kommunes pensjonsgrunnlag ved starten av året som vekt. Nedenfor har vi oppgitt andel (prosent) av
samlet beregnet beløp som er blitt fordelt til INDERØY KOMMUNE.
År
Andel

Forutsetningene

2007
0,1551 %

2008
0,1470 %

2009
0,1446 %

anvendt i beregningene

a. Økonomiske forutsetninger basert på rundskriv fra Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD)
Re nska såret
Forventet avkastning
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering

2010 buds'ett)
5,35%
5,00%
3,35%
3,35%

2009
5,85%
5,50%
3,79%
3,79%

2008
6,35%
6,00%
4,23%
4,23%

b. Basert på aktuell status for lærerne i Statens Pensjonskasse
Frivillig avgang (turn-over):
3% årlig inntil fylte 50 år, 0% årlig over dette
Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år):
50%

Disse forutsetningene benyttes i beregningene både for ordinær pensjon i SPK og for
avtalefestet pensjon (AFP).
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PENSJONSUTGIFTER
STATENSPENSJONSKASSE
2009
Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2009

Akkumulert og amortisert premieavvik 2009 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e
15
Antall år premiavvik skal dekkes inn på
-344 793
Akkumulert premiavvik 31.12.08
-3 786
Premieavvik tidligere år ( 1/15 av akk.awik 31.12.08
-534
Arbeidsgiveravgift av avvik
-421 443
Akkumulert premieavvik 31.12.2009
-59 423
Arbeidsgiveravgift av akk.premieavvik
Arets estimatavvik 2009 13-3 nr c og d
Estimatavvik forpliktelse 01.01.09
Estimatavvik pensjonsmidler 01.0109
Netto estimatavvik

Kredit F 171/ kto.0909- debet 2.1941.370

Kredit F 171/ kto.0993- debet 2.1914.370
Balansen2.1941.370/2.3941.370
Balansen 2.1914.370/2.3914.300

-16 153 930
8 452 621
-7 701 309

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c
Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.09
-93 023 820
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
-4 677 405
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
-3 886 264
Utbetalte pensjoner
1 490 965
Amortisert estimatavvik - forpliktelse
-100 096 524
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.09 = UB
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kredit 2.4041.370 debet 2.5990
kredit 2.4041.370 debet 2.5990
debet 2.4041 kredit 2.5990
debet 2.4041 kredit 2.5990
saldo 2.4041.370

827
074 debet 2.2041 kredit 2.5990
159 debet 2.2041 kredit 2.5990
kredit 2.2041 debet 2.5990

462 kredit 2.2041 debet 2.5990
598 saldo 2.2041.370
926
671 kredit 2.4014.300- debet 2.5990

Beløp som er oppførte i skraverte felt,er ført i regnskapet. Premieavvik for 2009 inkl.arb.g.avgift
og 1/15 av akkumulert premieavvik 2008 inkl.arb.g.avgift er ført som netto utgift på ansvar101
Dette utgjør for SPK kr. 87.457,-
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NOTE 3

KOMMUNENS GARANTIANSVAR

*) Består av 7 lån,hvorav det første lånet er nedbetalt i 2012,og det siste i 2022
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DEL2

KOMMUNENS DELTAKERANSVAR
IKS

Selskap
Komrev Trøndelag IKS
Komsek Trøndelag IKS
IKA Trøndelag IKS
Innherred renovasjon IKS
PPTfor Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS
Inn-Trøndelag brannvesen IKS
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Innherred legevakt IKS

Eierandel

Gjeld pr. 31.12.2009

3,93 %
5,20 %
3,60 %
7,20 %
56 %
16 %
24,50 %
17,50 %

0,00
0,00
0,00
39 000,00
189 795,00
21 609,67
66 457,00
0,00
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Udekket
pr. 1.1.09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NOTENR. 4

Fordringerog gjeld til interkommunaltsamarbeid og Inderøy

kirkeligeFellesråd

Inderøy kommune har følgende fordringer på interkomm. samarbeid og Kirkelig Fellesråd_
•

PP-tjenesten Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS: kr. 189.795,- Beløpet gjelder kommunens for
mye betalt deltakerandel i IKS-et på kr. 104.795,- og kr. 85.000,- som er PPT'sårlige
driftsutgifter til Inderøy kommune.

•

Innherred renovasjon kr. 39.000,-

•

Inn-Trøndelag Brannvesen kr. 21.609,67

•

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor kr. 66.457,-

•

Inderøy Kirkelige Fellesåd kr. 50.000,- til styrking av likviditeten.

Gjeld
•

Inderøy kommunes gjeld til Steinkjer kommune (lnvest økonomi) er på kr. 1.299.416,77
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Note 5

Kto
2.2141.780
2.2141.790
2.2141.795
2.2170.001
2.2170.002
2.2170.003
2.2170.005
2.2170.006
2.2170.007
2.2170.008
2.2170.009
2.2170.011
2.2170.012
2.2170.018
2.2170.025
2.2170.030
2.2170.031
2.2170.032
2.2170.033
2.2170.034
2.2170.035

OVERSIKT OVER AKSJER OG ANDELER SOM ER
FØRT SOM ANLEGGSMIDLER

Tekst
Antall
Eg,kapitaltilskudd KLP
Eg,kapitaltilskudd KomRev
Eg.kapitaltilskudd KomSek
Norske Skog 1 aksje,a kr. 3200,-3200
1
Steinkjer skyss Asa kr. 2500,1
Norske potetindustrier,a kr.1,1
Biblioteksentralen AL
5
Trønderfrukt AL
67
Inderøyhallen AL,a kr. 500,490
Røra samfunnshus AL
70
Inderøy samf.hus AL
135
Sandvollan samf.hus AL
200
Innherred produkter AS,a kr. 1000,9
Lyngstad samf.hus AL
350
Norsk revyfagl.senter,a kr. 1000,3
Norges kommunalbank
1
Sundsøy eiendom AS,a kr. 1100,34
Innherred HMS BA,a kr. 100,1
Flyndra AS,a kr. 10.000,10
01! Trøndersk mat og drikke,kr.5000,1
Flyndra AS, a kr. 5000
151
Sum bokført verdi
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Balanseverdi
5 601 793,00
48 000,00
16 000,00
1,00
2 500,00
15 000,00
1,00
20 200,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9000,00
1,00
1,00
1,00
37 400,00
100,00
100 000,00
5000,00
755 000,00
6 610 002,00

Note6

ogbrukavfond
Avsetning
2008
2009
10 174 435,53
11 195 905,18
3 111 517,06
8 021 227,29
2 090 047,41
5 363 258,74
1 021 469,65
2 657 968,55
13 853 873,73 11 195 905,18

Samlede avsetninger og bruk av fond i året.
Beholdning pr. 1.1.2009
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Netto avsetninger
Beholdning pr. 31.12.
Disposisjonsfond 256
Beholdning 01.01
Bruk av fondet i driftsregnskapet
Bruk av fondet i investeringsregnskapet
Avsetninger til fondet
Beholdning 31.12
Bundne driftsfond 251
Beholdning 01.01
Bruk av fondene i driftsregnskapet
Bruk av fondene i investeringsregnskapet
Avsetninger til fondene
Beholdning 31.12
Ubundne investeringsfond 253
Beholdning 01.01
Avsetninger til fondene
Bruk av fondene
Beholdning 31.12
Bundne investeringsfond
Beholdning 01.01
Avsetninger til fondene
Bruk av fondene
Beholdning 31.12

507 000,00
0,00
1 164 215,35
2 170 000,00
1 512 784,65

1 769 000,00
1 262 000,00
0,00
0,00
507 000,00

8 674 037,06
2 352 353,11
0,00
5 570 748,60
11 892 432,55

6 323 154,91
760 634,91
0,00
3 111 517,06
8 674 037,06

1 757 980,14
280 478,69
1 750 690,28
287 768,55

1 825 392,64
0,00
67 412,50
1 757 980,14

256 887,98
0,00
96 000,00
160 887,98

256 887,98
0,00
0,00
256 887,98

255
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Note nr 6
Bundneog ubundne avsetningerog bruk i driftsregnskapet
Regnsk.2009 Budsj.2009

Konto AnsvFunksjorProsjTekst

Bundnefond
Avsetninger
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500

120
140
140
330
330
330
330
410
410
412
415
415
510
510
510
510
510
550

1200
2020
3850
2330
2330
2520
8400
2020
2020
2020
2020
2150
1300
2210
2220
2610
3450
3251

239 360,16
123 Kvalitetskommuneprogrammet
260 Avsatt Gullfiskrockerne
30 000,00
Avsatt kulturell spaserstokk
40 000,00
90 000,00
306 Tiltaksplan mot fattigdom
50 000,00
330 SLT-arbeid
Avsatt forsterhj. Plassering
227 000,00
Avsatt skj.midler barnehage
750 000,00
Avsatt IMDI Saksaugskole
219 000,00
257 Tidlig intervensjon i en lærende organisasjon
215 000,00
266 Forbedring av engelskundervisn.v/Røra skole og b.
34 203,00
256 Comenius IV, Sandvollan
50 760,22
306 Tiltaksplan mot fattigdom
160 000,00
547 Avsatt øremerket vedl.holdstilskudd
43 000,00
134 000,00
547 Avsatt øremerket vedl.holdstilskudd
547 Avsatt øremerket vedl.holdstilskudd
758 349,13
547 Avsatt øremerket vedl.holdstilskudd
663 600,00
Avsatt Vatn
1 366 476,09
Avsatt næringsfond
500 000,00
Sum
5 570 748,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00

Bruk av avsetninger
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500

101
120
140
330
330
330
330
330
400
410
411
412
413
414
415
415
415
415
415

2831
1200
2310
2320
2330
2412
2440
2520
2020
2020
2010
2010
2010
2010
2010
2020
2020
2020
2150

Brukt boligtilskudd
123 Kvalitetskommuneprogrammet
531 globale endr., norske interesser og
i ny tid
Bruk helsestasjon
306 Tiltaksplan mot fattigdom
311 Styrking oppfølgingsarbeid Rus
Brukt funksjonshemmede
Brukt funksjonshemmede
Fellesadm. Skole
257 Tidlig intervensjon i en lærende organisasjon
Skjønnsmidler barnehager
Skjønnsmidler barnehager
Skjønnsmidler barnehager
Skjønnsmidler barnehager
Skjønnsmidler barnehager
241 Uteområde Sandvollan skole og barnehage
256 Comenius IV, Sandvollan
306 Tiltaksplan mot fattigdom
248 Innsats Sandvollan
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-118 208,00
0,00
-114 700,00
0,00
-60 000,00
-300 000,00
-500 000,00
-120 000,00
0,00
-80 000,00
-100 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-40 000,00
-80 000,00
-10 000,00
-53 141,82
-32 411,67
-139 476,05

0,00
-321 000,00
0,00
-43 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150 000,00
-160 000,00
-40 000,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
-80 000,00
-10 000,00
-41 000,00
0,00
-139 476,00

19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500

416
416
416
520
521
550
550

2020 220 Gla-prosj./uteareal u-skolen
2020 224 Bonustilskudd u-skolen
2020 226 Gi rom for lesing, u-skolen
Brukt vann
3450
Brukt avløp
3530
Bruk næring og plan
3200
Brukt Fellingsavgift
3602
Sum

0,00
-61 327,00
0,00
-50 000,00
0,00
-80 724,19
000,00
-199
0,00
-212 227,07 -679 000,00
0,00
-10,00
-40 127,31
-2 352 353,11 -1 942 476,00

Disposisjonsfond
Avsetninger
15400 101

8800

2 170 000,00 2 170 000,00

Avsatt diverse tiltak

Side 76

Note nr. 6

Bundneog ubundneavsetningerog bruk i invest.regnskapet.
Regnskap2009

Konto AnsvaiFunksjol Prosjekt

Budsj.2009

Bundnefond
09500

510

2010

Bruk av avsetninger
511 Ny barnehage Sakshaug
Sum

2730
3330
3800

Bruk av avsetninger
009 Utvidelse aksjekapital Flyndra
546 Brukt kommunale veier
146 Brukt sandvolleyball Sundsand
Sum

96 000,00
96 000,00

0,00
0,00

140 000,00
892 168,35
132 047,00
1 164 215,35

140 000,00
1 000 000,00
0,00
1 140 000,00

280 478,69
280 478,69

280 000,00
280 000,00

460 000,00
1 290 690,28
1 750 690,28

460 000,00
0,00
0,00

Disposisjonsfond
09400
09400
09400

101
101
140

Ubundet investeringsfond
05480

09480
09480

510

101
101

8800

2730 009
8800 006

Avsetninger
463 Avsatt udisponert fra 2008
Sum
Bruk av avsetninger
Utvidelse aksjekapital Flyndra
Brukt likv.reserve investering
Sum
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Note nr. 7

KAPITALKONTO
Inderøy kommune 2009

DEBET

KREDIT
Saldo (kapital)1.1.2009

Debetposter i året:
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler

93 492 654,6

Kreditposter i året:
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr,
1 217 953,05 maskiner og transportmidler
Oppskrivning fast eiendom/anlegg

Avskrivning: Eiendom,anlegg,
utstyr, maskiner og transportmidler

14 198 899,75

Nedskrivning: Eiendom,anlegg,
utstyr, maskiner og transportmidler

460658,62

Salg aksjer/andeler
Nedskrivning aksjer/andeler
Avdrag på utlån - sosiale utlån
Avdrag på utlån - andre utlån
Avskrivning på utlån - sosiale utlån
Avskrivning på utlån - andre utlån
Bruk av lånemidler

Endring pensjonsforpliktelser (økning)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap
Urealisert kurstap utenlandslån
Balanse (kapital)31.12.2009

89 364 059,91
146 764 751,48
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146 764 751,48

á

Side 79

NOTE 8

Interkommunalt samarbeid, § 27

Kommunen har følgende samarbeid som er organisert etter § 27, IKS-samarbeid.
•

Skattefunksjon for Inderøy som utføres av Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor med
Verran som vertskommune. Netto utgifter fordeles på de 3 kommunene etter 10 %
med like deler og 90 % etter folketall. Inderøy kommune har betalt kr. 648.953,- til
samarbeidet i 2009. Eierandel 24,5%

•

PP-Tjenesten i Inderøy, Leksvikog Mosvik. Netto utgifter fordeles etter gj.snittlig
elevtall pr. 1.oktober de 3 foregående år. Avtalen reguleres annet hvert år, og %andel for Inderøy kommune utgjorde i 2009 60,53%. Eierandel 56% .Eiertilskudd
Kr. 1.745.205,- i 2009

•

KomRev Trøndelag. Kommunen har eierandel på 3,93%. Selskapet har en langsiktig
gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 45.961.466,- Etter fradrag
av pensjonsmidler på kr. 36.041.765,-, utgjør netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.09
kr. 9.919.701,-. Selskapet har ikke udekket underskudd pr.1.1.2010

•

KomSek Trøndelag. Kommunen har eierandel på 5,2%.Selskapetslangsiktige gjeld på
pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avgift er på kr. 2.987.305,-.Etter fradrag av
pensjonsmidler på kr. 2.165.147,- er netto pensjonsforpliktelse kr. 822.158,Selskapet har ikke udekket underskudd pr. 1.1.2010. Eiertilskudd kr. 131.943,-

•

Inntrøndelag Brannvesen. Kommunens eierandel er på 16%.
Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift er på kr.
4.946.387,-. Etter fradrag av pensjonsmidler på kr. 4.196.894,- er netto
pensjonsforpliktelse kr. 749.493,-- Eiertilskudd er på kr. 3.246.502,-

•

Innherred legevakt. Kommunens eierandel er 17,5%

•

Ika Trøndelag. Kommunens eierandel er 3,6%
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Note nr. 9

Oversikt over investeringer 2009

Prosjek Tekst

146

Medgått 2008

Sandvolleyballbaner Sundsand

152

Nytt datautstyr legetjenesten

155

Nye PC-er

158

Hjemmeside Inderøy

159

Fagprogram PLO

160

Nytt økonomisystem

670 213,45

Medgått 2009

Budsjett 2009 Gj. Lånemidler

139 881,00

0,00

289 875,00 x

0,00

26 862,50
237 375,00
82 527,25
2 748,75

0,00
0,00

116 017,70 x

1 087 061,00

0,00
0,00

161

TRIO

20 737,50

162

Kontorstøttesystem

93 747,01

163

NAV-støttesystem

4 581,25

0,00

231 743,50 x

0,00

451

BotiIbud funksj.hemmede Årfall

374 058,00

0,00

459

Dementboliger Solstad

13 125,00

0,00

11 305,00

10 000,00

21 600,00

257 430,84

463

Salg av boliger,tomter

466

Nytt kontorbygg

481

Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen
Gangvei Sakshaug skole - Årfall
Ny barnehage Sakshaug

513

Røra skole, heis

514

Riving av bygning(Karius og Baktus)

217 830,00

351 792,00

515

PlanINæss/Venna- utb.konkurranse m.v.

569 070,25

1 354 606,25

NAV
Trappeheis ungdomsskolen

25 133 315,13
0,00

501

519

5 000 000,00

1 824 900,38

511

522

0,00

115 197,00

1 936 069,41

0,00

96 000,00

4 725 207,15

108 693,50

200 000,00

0,00
303 724,35
270 998,00

10 000 000,00

2 423 834,28

7 881 333,15
196 324,67

8 438,00

90 162,80

101 399,20

1 566 221,40

15 000,00

0,00

526

Jætåsen

527

Utbedringer etter branntilsyn

25 685,00

395 752,11

1 500 000,00

1 575 412,00

528

Vanntilførsel Røra - Straumen

0,00

275 176,20

6 800 000,00

724 823,80

529

Tilskudd vei Venna eiendom

532

Tomtesalg Kv.bakkkan
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67 412,50

0,00

3 048,00

0,00

533

Gatelys Sandvollan (v. skolen,Smaland,G.haugen)

535

Forprosjekt utbygging Sandvollan skole

0,00

538

Kulturcampus viderg.skole

0,00

539

IT-invest.(bev.2009)

0,00

328 579,26

1 000 000,00

540

HMS, omgjøring bygg

0,00

73 487,50

1 000 000,00

541

Tilrettelegging boligområde

0,00

0,00

1 000 000,00

542

Nytt kartgrunnlag

0,00

107 000,00

110 000,00

0,00

0,00

217 565,66

200 000,00

0,00

250 000,00

0,00
1 282 035,25

2 000 000,00

11 736 643,91

1 500 000,00
1 936 513,05

543

GPS-utstyr

544

Trafikk/parkering

0,00

0,00

1 000 000,00

800 000,00

545

Div.utskiftn.hovedvannsledning

0,00

629 927,94

1 000 000,00

387 454,78

Kulturhus

546

Opprustning kommuneveier

0,00

1 236 486,50

3 000 000,00

507 831,65

557

Overtakelse og utb. Gangstadh. 1

0,00

617 559,62

0,00

382 440,38

558

Utbygging Næssjordet

0,00

231 167,66

0,00

7 881 333,15

10 392 009,70 35 310 000,00

59 819 547,22

Sum

14 442 785,67

x)budsjettert på prosjekt 539
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NOTE nr. 10

Finansiering av investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse ved at kr. 753.394,64 er postert som
udisponert. Dette skyldes salg av to boliger på kr. 1.217.953,05 som ikke var budsjettert.
Resterende overskytende har gått med til å dekke prosjekt med manglende finansiering.
Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole —Årfald er bl.a. dekket inn med disse midlende med
kr. 606.266,41. Bruk av tidligere års udisponert(fra 2008) på kr. 280.478,69 er disponert i sin
helhet i.h.t. budsjett.
Totale investerings utgifter utgjør kr. 10.392.009,70, unntatt formidlingslån og andre
finansutgifter.
Investeringsregnskapet er finansiert med bruk av lån på kr. 9.107.515,15. Andre
finansieringer er :Ref. fra staten på kr. 415.000,-, Andre kr. 227.896,50
Ref. fra Fylket kr. 185.500,- Salg av fast eiendom kr. 1.465.223,05. Overført fra
driftsregnskapet kr. 1.240.296,29, Bruk av tidl. års udisponert kr. 280.478,69, Bruk av disp.
fond kr. 1.164.515,35 ,- Bruk av ubundet invest. fond kr. 1.750.690,28(herunder kr.
1.290.690,28 som gjelder inndekking av negativ likviditetsreserve fra tidligere år) bruk av
bundet invest.fond på kr. 96.000,-, og avdrag formidlingslån kr. 466.055,50
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Note nr 11 Overføringfra driftsregnskapettil investeringsregnskapet
Prosjekt
004
466
501
515
527
527
535
539
540
543
546

Tekst
Egenkapitalinnskudd
Nytt kontorbygg
Gangvei Sakshaugskole - Årfall
Planlegg./ubygg.konkurranse Næssjordet
Utbedringer etter branntilsyn
Utbedringer etter branntilsyn
Utbygging Sandvollan skole
IT-investeringer
HMS, omgjøring bygg
GPS-utstyr
Opprusting kommuneveier
Sum
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Beløp
-558 680,00
-51 486,17
-40 000,00
-10 903,65
-59 780,20
-19 370,22
-255 407,05
-65 715,85
-14 697,50
-40 000,00
-124 255,65
-1 240 296,29

Note 12

Anleggsmidler
Inventar/Utstyr

Ansk. kost. 1.1.2009
Aktivering(tilgang)
Avskriving(avgang)
Ansk. kost. 31.12.2009

økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Tekniskeanlegg

Eiendommer

Sum

4 247 352,83
1 290 781,12
1 523 384,71
4 014 749,24

911 710,77
0,00
282,77
170
741 428,00

129 609 999,93
4 416 397,35
5 520 335,13
128 506 062,15

247 094 387,12
4 684 831,23
6 984 897,14
244 794 321,21

381 863 450,65
10 392 009,70
14 198 899,75
378 056 560,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 086 953,05
1 678 611,67

1 086 953,05
1 678 611,67

4 014 749,24

741 428,00

128 506 062,15

244 202 662,59

377 464 901,98

Oppskriving
Nedskriving
Bokført verdi 31.12.2009

Kjøretøy

5-10år
Lineær

10år
Lineær
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20-40år
Lineær

40-50år
Lineær

NOTE nr. 13

Avdrag på gjeld

Avdrag

Budsjett 2009

Betalt avdrag, drift

13.256.000

Beregnet minste lovlige avdrag
Differanse

Regnskap
2009
13.079.400,-

Regnskap
2008
12.100.982,-

10.478.060 *)

10.340.465,70

2.601.340

2.967.931,22

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

I tillegg har kommunen betalt kr. 546.617,50 som er belastet investeringsregnskapet som
gjelder avdrag formidlingslån.
*) Kommunen beregner minste tillatte avdrag etter KL § 50 nr. 7 En forenklet formel benyttes
etter anbefaling av NKRF, da den gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger på
lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er sum langsiktig gjeld pr. 1.1.2009 dividert på sum
anleggsmidler multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet.
Kommunen har betalt kr. 2.601.340,- mer enn minste lovlige avdrag.

Note nr. 14

Langsiktige lån

Fordeling av gjeld på de ulike lånekreditorene:
•
•
•
•

Sum

KLP/Kommunekreditt
Husbanken startlån,formidlingslån
Husbanken andre lån
Kommunalbanken

kr. 79.222.898,kr. 9.811.992,kr. 5.721.600,kr.167.211.300 kr. 315.915.790 -

Andel flytende lån utgjør 73 % og fastrentelån 27%
Flytende lån rentejusteres hver 3.måned(3 mndr. NIBOR)
25% av den flytende lånemassen er rentesikret for 2010. Dette utgjør kr. 57.487.500,-
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NOTE NR 15

VESENTLIGEFORPLIKTELSER

Avtale:

Årlig driftsutg.:

Avtalens utløp

Økonomisamarbeid INVEST

1 696 000,00

Løper fortløpende

Fastlegeavtaler

2 000 000,00

Løper fortløpende

Innherred interkomm. Legevakt IKS

1 006 000,00

Løper fortløpende

Kjøp av tjenester fra Flyndra

2 970 000,00

Løper fortløpende

Inderøy Kulturhus

1 665 000,00

Kontinuerlig, 1 års varsel om endring
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Det ble budsjettert med bruk av fond vatn med kr. 199.000,- og bruk av fond avløp med kr.
679.000,- . Regnskapet viser avsatt til fond vatn med kr. 1.366.476,09 og bruk av fond avløp
med kr. 212.227,07. Det store avviket på vatn skyldes investeringer som var planlagt og tatt
høyde for i budsjettet i 2009, men som er utsatt. Gjelder bl.a Vanntilførsel Røra —
Straumen.Utgiftene er derfor blitt mye mindre som har resultert i avsetning i stedet for bruk
av fondet.
Når det gjelder avløp , har avsetningen her også blitt vesentlig mindre enn budsjettert. Skyldes
at noen ekstraordinære vedlikeholdstiltak har blitt utsatt.
VAR-område spredt bebyggelse er ikke skilt ut som eget regnskap i 2009, men er inkludert i
område avløp.
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Note nr. 17 Tap på fordringer
Ansvar
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
310
320
330

Tekst
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Fellesområde diverse
Pleie- og omsorg
Bistand funksjonshemmede
Helse,rehab. og barnevern

Funksjon
1200
1203
2010
2020
2150
2310
2410
2650
2831
3700
2530
2540
2412

Tekst
Administrasjon
økonomi
Førskole
Grunnskole
SFO
Aktivitetstilbud barn og unge
Diagnose, behandling, re-/habilitering
Kommunalt disponerte boliger
Lokaler kulturskolen
Bibliotek
Pleie, omsorg,hjelp og rehab. i institusjon
Kj.tj. knyttet til pleie,omsorg,hjelp til hj.boend
Psykiatriteam

Sum

Regnsk.2009 Budsj.2009 Regnsk.2008
0,00
60 000,00
63 104,93
0,00
4 341,00
0,00
913,20
17 780,00
0,00
34 622,50
0,00
1 370,00
0,00
395,00
0,00
120 110,00
0,00
14 285,00
20 208,00
0,00
2 468,00
0,00
204 330,00
0,00
432 210,00
0,00
0,00
10 000,00
900 939,43

Funksjon 1203,2010 og 2020 gjelder hovedsaklig foreldede krav.
Funksjon 2150 er kr. 29.500,- inntf.dobbelt i 2008, mens resten er foreldet krav.
Funksjon 2650 gjelder i alt vesentlig foreldede krav husleie trygdeboliger.
Funksjon 2831 er dobbelt utbetalt tilskudd.
Funksjon 2530 og 2540 gjelder for mye innt.ført ress.krevende brukere i 2008. Tilbakeføres derfor i 2009.
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70 000,00

15 198,20

NOTE nr

18

Revisjonshonorarer

Tekst
for regnskapsrevisjon
Honorar
for rådgivning
Honorar

2009
Regnskap
578.000,0,-

år
Forrige
545.000,0,-

Sekretariatet for Kontrollutvalget er KomSek Trøndelag IKS. Godtgjørelsen til
KomSek var på kr. 131.943,- i 2009. I 2008 var den kr. 154.534,-

DEL 2 NOTE Eierandel
Inderøy kommunes egenkapitalinnskudd i KomRev Trøndelag IKS er på kr. 48.000,Egenkapitalinnskuddet i KomSek Trøndelag IKS er på kr. 16.000,Beløpene er ført opp i balansen på sektor 2.21, aksjer og andeler
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NOTE 19

Kommunens virksomhet

Kommunen er organisert etter 2- nivå modell med
• Rådmann og 2 kommunalsjefer med stabsfunksjon service,stab og støtte
som omfatter servicetorg, økonomi(sentral rådgivningsfunksjon),felles IT-tjeneste m.v
(fra august 2009 har 1 kommunalsjefstilling vært vakant)
•

14 resultatenheter
(Fra 1.1.2010 rådmann og en kommunalsjef. 13 resultatenheter.)

Kommunen er deltaker i KomRev Trøndelag IKS, KomSek Trøndelag IKS, Inn —Trøndelag
brannvesen IKS, Innherred Renovasjon IKS, PP-tjenesten for Inderøy, Leksvik og Mosvik
IKS, Ika Trøndelag IKS, Innherred legevakt IKS.
Skatteoppkreverfunksjonen for Inderøy er underlagt Verran kommune som vertskommune.
Okonomifunksjonen (regnskap,lønn,innfordring og fakturering) utføres av Steinker kommune
som §28 samarbeid.

NOTE

20

Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Kommuneregnskapet er ført i hht bestemmelsene i Kommuneloven, forskritIer og god
kommunal regnskapsskikk.
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre
eiendeler er omløpsmidler.
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NOTE nr. 21
ordfører

Lønn og godtgjørelse til administrasjonssjef

2009

og

2008

Kommunen hadde 335 årsverk pr. 31.12.2009 fordelt på 482 ansatte.
Dette tallet har gått merkbart ned siden 2007, da det var 360 årsverk fordelt på 530
ansatte.
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Note 22 Likviditetsreserven,
prinsippendringer
ogregnskapsmessig
mer/mindreforbruk
i driftsregnskapet.

Saldoenpålikviditetsreserven
skaletter §7 i Forskiftomårsregnskap
ogårsberetning
væreavvikletinnen
utgangen
av 2009.
Likviditetsreserven
fremståri balansen
somen egenkapitalpost
somharsitt motstykke
i
omløpsmidlene.
Likviditetsreserven
bletidligerekaltkontantbeholdningen.
Detvarflere
endringeri kommunenes
regnskapsforskrifter
i 1992og 1993.Hovedendringen
komi 1992
og noenkorrigeringer
blegjorti 1993og denendeligeforskriften
somer av interesse
fikksin
ikraf-ttredelse
1.1.1994.
Endringen
i 1992medførte
at kommunene
måtteendresinebalanser
og blantannetopprettekontoerforfondtil erstatning
for detidligerebalansepostene
for
overførteubruktebevilgninger.
Etterdetidligereforskriftene,
sombleendeligerstattet1994,varkontantbeholdningen
endel
av kapitalkontoen.
Detidligerereglenefastsloat kontantbeholdningen
varen delav
kommunens
kapitalmidler
somikkekunnebrukestil driftsformål.
Detteinnebarat all brukav
kontantbeholdningen
utelukkende
måtteskjetil investeringsformål.
Styrkingav
kontantbeholdningen
kunneimidlertid
skjebådevedbrukavdriftsinntekter
og vedbrukav
investeringsinntekter.
Etterdetidligerereglenepraktiserte
kommunene
ensaldering
av
investeringsregnskapet
vedå låneav kontantbeholdningen
ogsenerebetaletilbakeslike
internelånnårdenendeligefinansieringen
for investeringsobjektet
varpåplass.
Likviditetsreserve
investering
for Inderøykommune
varpr. 1.1.2009
påkr. 1.290.690,28(negativ).
Detteskyldes
tidligerebruk(lånav)likv.reserven
pga.manglende
finansiering
i investeringsregnskapet
og utenå tilbakeføre
dennebrukensenere.
Likviditetesreserve
driftfor Inderøykommune
varpr. 1.1.2009
på kr.9.398.549,92(negativ)
Detteskyldesendringi regnskapsprinsipper
i forbindelse
medføringavferiepenger
for kommunen
i 1992,
feriepenger
landbrukskontoret
i 1994,overgang
til momskompensasjon
og påløpterenteri 2001.Disse
prinsippendringene
førtetil at kommunen
fikknegativlikviditetsreserve
,samtidig
somdetikkeblestiltnoekrav
omat kommunen
skullestyrkelikviditetsreserven.
Likviditesreserve
investering
er gjortoppvedat saldoenpå kr. 1.290.690,28
er postertsombruk av
investeringsfondet
ogavsattlikv.reserve
til 0.
Likviditetsreserve
drifter gjortoppvedat saldoenpåkr.9.398.549,92
er overførttil kontofor prinsippendringer
25810i balansen.
Saldoenfordelersegslik:
• 2.5810.101
Overgang
til anordningsprinsippet
for feriepenger1992
kr.6.726.080,92
• 2.5810.102
Overgang
til anordningsprinsippet
for feriep.landbr.kontoret
1994 kr. 44.868,• 2.5810.103
Overgang
til anordningsprinsippet
for momskomp.
og renter2001 kr.2.627.601,I tillegger toppfinansiering
ressurskrevende
brukerefor 2007,utbetalti 2008førtmotkonto2581i balansen
som
endringi regnskapsprinsipp
iht.gjeldeneregler.Saldopåkonto25810sompåvirkerarbeidskapital
drift er nåpå
kr.4.109.549,92.
Driftsregnskapet
er gjortoppmedet regnskapsmessig
mindreforbruk
påkr...1.757.598,62
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Innledning.
henhold til kommuneloven skal det - i tillegg til selve regnskapet —avgis en årsberetning.
Det er administrasjonssjefen (rådmannen) som er ansvarlig for utarbeidelse av årsberetningen.
Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Årsberetningen
skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet behandles.
Fristen er senest 30.06.
Denne beretningen er utformet etter de krav som stilles i kommuneloven og autoriserte
standarder. Det vises for øvrig til repskapet med utfyllende note r.
Med grunnlag i prinsippene for Balansert målstyring er kommunen i ferd med gradvis å
restrukturere og forbedre plan- og rapporteringssystemet. Dette vil gradvis reflekteres i våre
styrende dokumenter, herunder i kommunens samlede årsrapport som vil foreligge på et
senere tidspunkt.

1. Kommunens økonomiske og finansielle stilling. Hovedtrekk.
Langsiktig lånegjeld og lånebelastning.
Inderøy kommune opparbeidet en betydelig lånegjeld fram til 2006 —etter en periode med
betydelige investeringer spesielt i skole og barnehager. De tre siste år og i 2009 er
lånegjelden redusert både i absolutte og relative mål.

*Dette er ldn knyttet til VAR-området og Husbank eller andre statstinansierte kn med refusjon for kapitalkostnader. Det tas
forbehold om mindre avvik fra tall fra re:mskap eller VAR-grunnla:L

Forholdet mellom gjeld og driftsinntekter —en sentral indikator tbr lanegjeldens hetydning for
driftsregnskapet —er ved utgangen av 2009 78,8 %; sammenholdt med 86,9 % i 2008 og 97,3
% i toppåret 2006.

3
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Utviklingen reflekterer lave investeringsnivåer og lånopptak i kommunen i 2007, 2008 og
2009, og avdragsbetalinger utover minimumsnivå. Samtidig har lånegjelden i
kommunesektoren for øvrig økt.
Kostratall indikerer at Inderøy kommune ved utgangen av 2009 har tilnærmet normalisert sitt
lånegjeldsnivå i forhold til nivået i Nord-Trøndelag og nærmet seg gjeldsgraden i landet for
øvrig. (Det er foreløpige tall pr. 15.03, men sannsynligvis rimelig representative)

Kapitalutgiftene.

*Refusjon kapitalutgifter Husbank og Var
Den effektive kapitalkostnadsbelastnipgen i våre regnskaper er en konsekvens av
lånegjeldsnivitet, rentenivået, avdragsbetalinger og nivået på kapitalkostnadsrefusjoner.
Brutto renteutgifter reduseres med vel 4,5 mill. kroner, eller mens netto renteutgifter reduseres
med ca 3,5 mill. kroner. Gjennomsnittlig rentenivå for låneportefølgen reduseres fra
beregningsmessig ca 6,2 % i 2008 til ca 4,5 % i 2009.

Låneportefølgen.
Består pr. utgangen av 2009 av flytende lån som utgjør 73 % og fastrentelån med 27 %.
Flytende lån rentebelastes med (3 mndr.) NIBOR-renter fastsatt hver 3 måned.
Fastrentelånene forfaller fra desember 2011 og til juli 2017 og med lånerenter varierende fra
3,93 % til 5,68 %.
Av flytende lån er ved utgangen av 2009 60 mill, kroner rentesikret med FRA-kontrakter i
2010 til i snitt vel 2,5 %.
I 2008 ble tilsvarende 160 mill, kroner av tlytende lan rentesikret gjennom FRA-kontrakter i
2009 til i snitt 4,3 % rente. På det aktuelle tidspunkt var løpende renter i størrelsesorden vel 7
%. I ettertid registreres at rentenivået i 2009 har falt raskere enn hva som lå i markedsrentene
på det aktuelle tidspunkt.
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Kommunens løpende lånerente og rente på løpende likviditet følger 3 mndrs. Nibor. Det
arbeides fortsatt med å utvikle et likviditetsplanleggingssystem som gjør det mulig å hente ut
en positiv margin ved plassering av overskuddslikviditet.

Arbeidskapital/likviditet.
Det vises til balanseregnskapet og regnskapets note 1 "Arbeidskapitalen". Arbeidskapitalen
er økt med 53 mill, kroner siden årsskiftet. Dette skyldes en økning i ubrukte lånemidler med
ca 47 mill, kroner og et bidrag fra bevilgningsregnskapet på ca 6 mill. kroner.
Inderøy kommune har tradisjonelt hatt en noe svak underliggende arbeidskapital som følge av
begrensede driftsmarginer og fondsavsetninger. Et positivt netto driftsresultat bidrar til en
bedring av den underliggende likviditet i 2009.
Risikoen for at vi må ta i bruk kassakreditt for å finansiere løpende forpliktelser er i
utgangspunktet lav og kan antas svakt redusert fra foregående år.

2. Årets resultat.
Tabellen nedenfor sammenfatter utviklingen i regnskapsmessig resultat (mindre-/merforbruk)
og netto driftsresultat.

Regnskapsmessig resultat (mindre-/merforbruk).
Regnskapet for 2009 er gjort opp med et overskudd på 1,76 mill. kroner.
Overskuddet er fort i regnskapet som udisponert overskudd. Forslag til disponering vil bli lagt
fram i forbindelse med behandlingen av retmskapet for 2009.
Regnskapet er gjort opp uten å disponere mva-refusjon til investeringer til finansiering av
drift. Bruk og disponering av avsetninger er dokumentert i note 6 til regnskapet.

5
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Netto driftsresultat.
Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunalt budsjett og
regnskap. På sentralt hold tilrås en driftsmargin i størrelsesorden 2-3 % av brutto
driftsinntekter. Dette gir forutsigbarhet for driften og eventuelt rom for egenfinansiering av
investeringer.

I 2009 utgjør driftsmarginen 2,3 % som er på nivå med normen. Vi registrerer en vesentlig
forbedring fra 2008. Vi har likevel fortsatt en ytterst begrenset evne til å finansiere
investeringer over drift og vi er fortsatt sårbare for brå endringer i rammebetingelser.
En mer solid finansiell stilling forutsetter at dette marginnivået opprettholdes over tid. Det vil
således fortsatt være behov for kontinuerlig fokus på effektivisering av drift for å sikre
kommunens økonomiske handlekraft og evne til å møte fremtidens behov.

3. Drift. Sammenfattet oversikt over vesentlige endringer og avvik.
Det formelle budsjettvedtaket er fattet med bindende virkning på nivå med spesifikasjonen i
tabellen nedenfor. Avvikskommentarene gis på overordnet nivå i selve beretningen.
Inderøy kommune la om kontoplanen i 2009. Dette gjør det noe komplisert å sammenligne
den faktiske utvikling over tid.

Beløp i 1000 kr.
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Fellesområde inntekter.
Samlede merinntekter fra skatt og rammetilskudd mv utgjør 2,34 mill. kroner. Det er først og
fremst inntekter fra skatt og inntektsutjevning som kommer ut bedre enn budsjett. Dette er en
følge av en sterkere generell skatteinngang på landsbasis enn forutsatt på
budsjetteringstidspunktet.

Fellesområde diverse.
Området omfatter ulike felles regnskapsområder.
Nettoinntektene er 8,9 mill, kroner lavere enn budsjettert. Dette forklares i hovedsak slik:
Regnskapsmessig overskudd på 1,758 mill, kroner føres til avsetning.
Inntekter premieavviket/pensjon (KLP hovedsakelig) er ca 2,3 mill, kroner lavere enn
budsjettert. Dette reflekterer delvis en feil i budsjetteringen av pensjonskostnader i budsjett
2009 og hvor anslaget ble satt for lavt.
Kompensasjon mva-refusjon investeringer er ført under dette området. Det var budsjettert
med 5,5 mill, kroner, og inntektsført 0,965 mill, kroner, jfr. investeringsregnskapet som viser
et betydelig mindre beløp påløpt enn bevilget. Investeringene er ført under ansvarsområdene
og tilsvarende overføringer til investeringsregnskap er derfor ført over de relevante
ansvarsområder. Se kommentarer nedenfor. Som fremgår må besparelser på nettoutgifter på
virksomhetsområdene sees i sammenheng med mindreinntekter fra mva-refusjon
investeringer som følge av vesentlige lavere investeringsnivå enn planlagt i budsjettet.

Rente og avdragsområdet.
Dette er nærmere kommentert foran.

Veksten i reelle driftskostnader. Utviklingen i det samlede tjenestetilbudet.
Kommunens samlede tjenestetilbud (inkludert vedlikehold) er beregnet å øke fra 2008 til
2009. Dette kan synliggjøres på følgende måte —beløper er angitt tilnærmet og avrundet:

-

Økning i samlede driftsutgifter:

20,48 mill.

Pris og lønnsvekst: (4,1 %)

11,72 mill

Vekst i reelle driftskostnader:

8,76 mill

Økt sykepengerefusjon (realvekst)

3,15 mill

Vekst korrigert

5,61 mill

sykepengerefusjon:

Realøkning pensjonspremie

0,50 mill

Reell vekst kostnader

5.11 mill

tjenestetilbud:

7
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Ved antatt uendret kvalitet og produktivitet øker verdien av det samlede kommunale
tjenestetilbudet med ca 1,7 %.
Om en legger til grunn at produktivitet og kvalitet er forbedret - hvilket er sannsynlig men
ikke uten videre enkelt dokumenterbart - kan verdien av det kommunale tjenestetilbudet antas
å ha økt med for eksempel 2-3 % fra 2008 til 2009.
Den reelle kostnadsveksten fra 2008 til 2009 kommer først og fremst til uttrykk på områdene
Kommunalteknikk og oppvekst - og kan ytterst grovt spesifiseres slik:
-

Ekstraordinært vedlikehold —krisepakken:

ca 2,3 mill, kroner

-

Oppvekst —økt timetall mv

ca 1,7 mill, kroner

-

Områder for øvrig, bl.a. noe økt innsats på vedlikehold

ca 1,1 mill kroner

Inntektsveksten er på 25,1 mill. kroner, dvs. 4,6 mill. kroner mer enn økningen i samlede
driftsutgifter. Sammen med en reduksjon i eksterne finanstransaksjoner gir dette rom for en
bedring av netto driftsresultat fra 2,34 mill, kroner i 2008 og til 8,39 mill, kroner i 2009.

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.
Området omfatter tilleggsbevilgninger til dekning av lønnsoppgjør, samt tilleggsbevilgninger
til formannskapets disposisjon. Mindreforbruket på 1,23 mill. kroner er knyttet til besparelser
på avsetninger til dekning av lønnsoppgjør. Besparelsen refiekterer delvis et noe svakere
lønnsoppgjør enn reelt sett lagt til grunn på budsjetteringstidspunktet.

Politisk organisasjon.
Området omfatter delbudsjettområdene ordfører, formannskap, hovedutvalg, kontroll og
revisjon, overformynderiet samt diverse råd og nemnder som eldres råd, rådet for
funksjonshemmede og ungdomsråd.
Politisk aktivitet er gjennomført i henhold til plan.
Regnskapet kommer ut med et avvik (mindreforbruk) på kr. 108.000,- i forhold til regulert
budsjett.

Rådmann og sentraladministrative støttefunksjoner.
Området omfatter sentraladministrative funksjoner som servicetorg, økonomi, IT-tjeneste,
salgs- og skjenkebevilling samt personal- og rådmannsfunksjoner.
Aktiviteten er i all bovedsak gjennomfort i samsvar med planer. På grunn av vakans pa
området er gjennomføringen av en del IT-prosjekter noe forsinket.
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Budsjettområdet kommer ut med en netto overskridelse på kr 447.000,-. Dette utgjør 2,8 % av
budsjett. Overskridelsen er primært knyttet til funksjonene økonomi, servicetorg og
personal/kompetanse
De samlede kostnader øker beregningsmessig noe mindre enn lønns og prisveksten fra 2008
til 2009.
Som ledd i det samlede omstillingsarbeidet er de sentrale stab- og støttefunksjoner, inkludert
bemanningsressurser knyttet til plan og næring, redusert med minimum tre årsverk (10 %) de
tre siste år. Det er videre gjort betydelige endringer i den interne organisering. Det kan synes
som om en i budsjettsammenheng har vært noe optimistisk med hensyn til potensialet for
ytterligere økonomisk omstilling.

Kultur og informasjon.
Ansvarsområdet kultur og informasjon omfatter de alminnelige kulturfunksjoner, herunder
bibliotek og kulturskole og den kulturelle skolesekken og overføringer til kirken og
kulturhuset. Området ivaretar i tillegg den sentrale informasjons- og
kommunikasjonsfunksjonen.
Aktiviteten er i hovedsak gjennomført i samsvar med planer. Regnskapet viser et negativt
avvik på kr. 82000,- i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig merkostnader
til utvikling- og drift av kommunens hjemmeside og økte utgifter til innleie av lærere til
kulturskolen.
Det er en viss økning i aktiviteten både på kultur- og informasjonsområdet i 2009, herunder
en svak økning i tilskuddsnivået til lag og foreninger. Dette reflekteres i en tilsvarende økning
i de reelle kostnader fra 2008 til 2009.

Oppvekst.
Ansvarsområdet omfatter funksjonene skole, barnehager, SFO, voksenopplæring samt
fellesadministrasjon for skole og barnehager.
Aktiviteten er i all hovedsak gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett og økonomiplan.
Området samlet kommer ut med en regnskapsmessig besparelse på kr. 245.000,-.
Aktivitetsøkningen omfatter helårsvirkning utvidet rammetimetall fra 2007, utvidet
rammetimetall 2009, styrking av norsk og mattematikk 1-4 årstrinn, økte kostnader
skoleskyss, økt etterutdanning lærere, økte utgifter til kjøp av skoleplass andre kommuner
(fosterhjem) og økning i tilskudd til private barnehager.
Kostnadene øker reelt med beregningsmessig ca 1,7 mill, kroner fra 2008 til 2009.
Inderøy kommune har full barnehagedekning i 2009.

Helse og sosialområdet.
Området omfatter enhetene, helse, rehab. og barnevern, bistand og omsorg (formelt etablert
fra 01.01.2010) og kommunens del av Nav.
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Aktivitet er gjennomført - og ressurser disponert - i all hovedsak i samsvar med vedtatt
budsjett og økonomiplan.
Regnskapet viser et positivt regnskapsmessig avvik på kr. 853.000,-. Når det hensyntas at
regnskapet er belastet med ekstraordinære kostnader, er dette meget tilfredsstillende.
Kapasiteten innenfor rehabilitering er noe økt i 2009. Barnevernsområdet registrerer en vekst i
omsorgsovertakelser og utredninger. Etableringen av dagtilbud demente ble planlagt startet
opp i 2008, men igangsettes først 01.02.2010. Svineinfluensaen medførte uforutsett aktivitet
og dermed kostnadsøkninger. Bevilgningene til økonomisk sosialhjelp viser en positiv
utvikling på tross av en viss økning i arbeidsledigheten.
Det er satt betydelig fokus på arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. Arbeidet med revisjon av
helse- og sosialplanen har preget virksomheten i 2009. I løpet av året (senest årskifiet) ble
arbeidet med samling av enhetene Pleie og omsorg og Bistand funksjonshemmede fullført.
Lederstillingene er besatt.

Kommunalteknikk.
Området omfatter tjenester som veg, vann og avløp, renovasjon, brann, og kommunale
bygg/anlegg og eiendommer.
Aktiviteten er i all hovedsak gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett og økonomiplan.
Hovedoversikten viser et regnskapsmessig mindreforbruk for området kommunalteknikk på
1,13 mill. kroner. Når det korrigeres for budsjett- og regnskapstekniske forhold, se også
kommentarer under området "Fellesområder diverse" er driftsregnskapet i balanse.
Gjennomføringen av den ekstraordinære vedlikeholdsinnsatsen —finansiert av statlige
ekstramidler som følge av finanskrisen —har krevd betydelig tid og planleggingsressurser.
Midlene er i all hovedsak benyttet til vedlikehold av kommunale bygg. Det er utgiftsført
netto ca 2,3 mill, kroner i driftsregnskapet for 2009. Restbeløpet (av en nettobevilgning på 3,9
mill, kroner i krisemidler) er avsatt til finansiering aktivitet som går inn i 2010.
Også det ordinære kostnadsnivået er —i samsvar med budsjett —økt fra 2008 til 2009. Dette
reflekterer våre ambisjoner om i større grad å ta vare på kommunal infrastruktur for over tid
og husholdere bedre med tilgjengelige ressurser.

Næring og plan.
Området omfatter tjenestene oppmåling/eiendomsinformasjon, byggesak, planlegging,
landbruk, miljø-, natur og viltforvaltning samt næring forøvrig.
Aktiviteten er i all hovedsak gjennomført i samsvar med planer på tross av vakanser i
stillinger. Både rådgiverstilling landbruk og byggesak ble nyrekruttert i 2009. Arbeidet med
kommunedelplan Røra, reguleringsplan Straumen og Lillesund, og reguleringsarbeid for
Nessjordet og Gangstadhaugen har krevd betydelige ressurser i 2009. På næringssiden har,
foruten løpende forvaltning, arbeidet med utredningen av prosjektet Inderøy 2020 hatt fokus.
Av hovedoversikten fremgår at omradet reunskapstnessig kommer ut med et positivt
budsjettavvik på 2,17 mill. kroner.
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Når det korrigeres for budsjett og regnskapstekniske forhold, kommer driftsregnskapet for
området ut i balanse. Besparelser på dette området må sees i sammenheng med
mindreinntekter på Fellesområder diverse.

4. Investeringsregnskapet.
Det vises til regnskapet note nr. 9 og 10.
Oversikten nedenfor viser utviklingen i investeringsnivåene fra 2004 og til 2009.
Investeringer
År

2004

2005

2006

2007

2008

2008

2009

35694

30324

68546

22329

18017

14443

10392

De samlede investeringer i 2009 er på 10.4 mill. kroner —en reduksjon på 4 millioner kroner
fra 2008. Bevilgningsrammen i 2009 var på ca 35 mill. kroner. Samtlige
investeringsprosjekter —med unntak av gangveien Sakshaug skole —Årfallet - gjennomføres
innenfor rammen av gitte bevilgninger.
Vi registrerer forsinkelser i fremdriften på en del investeringsprosjekter. I ettertid må en innse
at planleggingskapasiteten og gjennomføringskapasiteten kan ha vært noe overvurdert; det
ekstraordinære vedlikeholdsprogrammet i statlig regi har blant annet krevd betydelig
utredningsressurser på området Kommunalteknikk.
Investeringsutgiftene begrenser seg til i underkant av 1 mill, kroner som
er på nivå med de siste års årlige bevilgninger. Midlene er medgått til nye PC-er, fagprogram
pleie og omsorg, og kontorstøttesystemer, og diverse andre prosjekter. På grunn av manglende
gjennomføringskapasitet er det et visst etterslep i ferdigstilling av visse prosjekter.
IT - investeringene.

Det er i 2009 nedlagt et betydelig utrednings- og
prosjekteringsarbeide. Ettersom prosjektet ble vedtatt utvidet med omgjøring av Helsehuset
og overflytting av leger- og fysioterapeuter til nytt privat senter, har det vært nødvendig å
bruke mer tid til planleggingen. Ferdigstilling er nå planlagt til mars 2011;
familiesentralløsninger forventes å være på plass sommeren 2011.
Nytt kontorbygg/administrasjonsbygg.

I budsjettet ble satt av ytterligere 10 mill, kroner til utbygging av infrastruktur.
På budsjetteringstidspunktet var det uklart hvor lang tid planleggingsarbeidet ville ta og
utfallet av forhandlingene med utbygger. Medgåtte kostnader omfatter arkeologiske
undersøkelser og planleggingskostnader for fase 1 —infrastruktur. Fysiske arbeider er
igangsett rett etter årsskiftet.
Nessjordet.

Bevilgningen er en rammebevilgning som gir rom for delvis
fmansiering av et samlet investeringsbehov tidligere estimert til minimum 5 mill. kroner. Det
er disponert kr. 395.000,- til en del mindre tiltak. Det viktigste prosjektet under planlegging
er sprinklingsanle2g Inderoyheimen. Planleggingen har tatt lengre tid enn forventet. Det sees
nå nærmere på mulighetene for å hente inn synergier ved samtidig gjennomforing av et
prosjekt for omlegging til vannbåren varme.
litbedringer

brannsyn.
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Vanntilforsel Rora —Straumen/Annet Var. Budsjettet forutsatte oppstart og delvis
ferdigstilling av nytt basseng på Flaget. Oppdaterte kalkyler viste dobling av
investeringskostnadene og prosjektet er utsatt på ubestemt tid. (jft.egen kommunestyresak).
Kompenserende tiltak er under utredning —se budsjett 2010. Det er gjennomført
utskiftningsinvesteringer på hovedvannledninger for kr. 629.000,-.
Sandvollan skole —utbygging(535) Investeringene omfatter prosjektering. Prosjektet er
under gjennomføring med forutsatt ferdigstilling som planlagt —15.08 2010.
Kulturcampus Videregående skole. Igangsetting av arbeider forutsatte i utgangspunktet
ferdigstilling av en omforent utbyggingsplan med Nord-Trøndelag fylkeskommune, kommune
og Inderøyhallen som aktører. Fylkeskommunen har bedt om ytterligere tid til å definere
egne behov. Dette forklarer at det ikke er trukket på bevilgningen i 2009.
HMS omgjøring bygg. Dette har preg av en rammebevilgning til disposisjon for HMSmotiverte ombyggingsarbeider. Det arbeides med nye tiltaksplaner som grunnlag for videre
disponering.
Tilrettelegging boligarealer. Investeringsmidler er medgått til sluttubetaling Jætåsen
(ferdigstilt i 2008) og planleggings- og anskaffelseskostnader nytt felt på Gangstadhaugen.
Veginvesteringer. Etter lengre tid med investeringstilstand, er kommunen fra 2009 i gang
med vegopprustningstiltak. Det er disponert 1,23 mill, kroner til diverse asfalterings/reasfalteringsarbeider i 2009.

Gangveg Sakshaug- Årfallet er ferdigstilt i 2009. Nytt kartgrunnlag og GPS-utstyr er
anskaffet på oppmålingsområdet. Det vil bli avlagt en egen investeringsrapport i forbindelse
med avslutningen av regnskapet for Gangveg Sakshaug-Årfallet.

5. Likestilling.
Inderøy kommune har ca. 335 årsverk. 82 % av våre ansatte er kvinner. I lederstillinger
(enhetsledere/rådmann/ kommunalsjef) er kvinneandelen 33 % som er en nedgang fra 2008
hvor vi hadde 47 %.
Vi har fortsatt en høy andel deltidsstillinger, spesielt innenfor bistand - og omsorgstjenestene.
Ved ledighet i stillinger kreves en konkret vurdering av på muligheten for å utvide stillinger.
Vårt mål er at alle som ønsker det, skal ha mer enn 50 % stilling. Foreløpige tall indikerer en
svak reduksjon i faktisk og uønsket deltidsandel i 2009.
I likestillingsindeksen for kommuner (SSB) har Inderøy kommune for 2009 kommet på 102.
plass (106 i 2008). I Nord-Trøndelag tilhører vi gruppen "mest likestilte kommuner", hvor 6
av 24 kommuner er med.
I tillegg vises det til vedlegg med tabeller hvor det gis en redegjorelse for kommunens
likestillingsarbeid.
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Andel kvinnerog menn i organisasjonen
100 %
80 %
60 %

-Menn

40 %

Kvinner

20 %
0%
2003

2009

6. HMS.
Fra 2007 har vi hatt en egen overordna handlingsplan for HMS hvor vi har valgt
fokusområder og prioritert en rekke tiltak/aktiviteter.
I 2009 har vi fokusert på følgende innsatsområder: lederrollen, informasjon, seniorpolitikk, og
generell oppfølgning av arbeidsmiljøkartleggingen i 2008. I tillegg har vi deltatt i
kvalitetskommuneprogrammet hvor vi har hatt fokus på fravær og deltid.
Den definerte målsetting for sykefraværet i Inderøy kommune er å komme under 8 % innen
2012.
2008
11,2 %
10,0 mill

Samlet sykefravær —korttids og langtids
S ke en erefus'oner

2009
12 %
13,5 mill

Veksten i sykefraværet er på ca 0,8 prosentpoeng og vel 7 %. Det er langtidsfraværet som
øker mest. Veksten i sykefraværet er på nivå med veksten i landet for øvrig, men Inderøy
kommune har et nivå som allerede ligger høyere enn landsgjennomsnittet.
Årsveksten skjuler en underliggende forbedring i løpet av 2009 og inn i 2010. Det forventes
en klar forbedring inneværende år.
Det blir lagt fram en utvidet rapport om HMS-situasjonen i den samlede årsrapporten.
Veksten i sykepengerefusjoner et betydelig sterkere enn veksten i det samlede registrerte
fraværet. Dette kan ha tekniske årsaker, men understøtter uansett hovedbildet; sykefraværet er
for høyt og veksten for sterk.

7. Etisk standard.
Utvikling og vedlikehold av en boy etisk standard er en kontinuerlig prosess som aldri kan
anses avsluttet.
Etikk er naturlig på dagsorden i forbindelse med vårt kontinuerlige lederutviklingsprogram.
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I forbindelse med HMS uka ble det på generelt grunnlag —gjennom foredragsvirksomhet
rettet mot hele medarbeiderstaben - satt fokus på etiske standarder. Ved revisjon av
innkjøpsreglementet ble tatt inn følgende pkt.: "Veileder for Etiske krav i offentlige anskaffelser
(Barne- og likestillingsdepartementet) er førende for Inderøy kommunes håndtering av innkjøp

Det er i 2009 arbeidet med personalpolitiske retningslinjer. Oppdatering av generelle etiske
retningslinjer vil bli vurdert i forbindelse med —eller forlengelsen av —revisjonen av disse.

8. Andre forhold.
Kvalitetsutvikling en kontinuerlig prossess. Ansvaret for å utvikle kvaliteten på tjenestene er
en del av det gjennomgående lederansvaret. Kommunen har fått gjennomført særskilte tilsyn
på spesielle områder innenfor barnevern og skole i 2009. Begge tilsynene avdekket avvik. Det
er spesielt mangel på dokumentasjon som påpekes. Påpekte avvik er korrigert. Vi vil ha fokus
på dokumentasjon i tiden som kommer; et IT-basert kvalitetsstyringssystem er under
planlegging og anskaffelse i samarbeide med Steinkjer kommune.
Kompetanseutvikling. Innenfor en strategi for kvalitetsutvikling står kompetanseutvikling
sentralt. Vi har ikke fått etablerte entydige måleindikatorer for nivået på —og endringer i —
kompetansekapitalen i virksomheten. Vi antar at kompetansenivået øker kontinuerlig og vi
har uansett økt fokuset på dette området i budsjettsammenheng. Vi påregner i løpet av
nærmeste framtid å ha på plass et IT-basert kompetansekartleggingssystem.
Rettssaker. Kommunen har ikke vært involvert i rettssaker i 2009.

9. Utviklingen i de økonomiske rammebetingelser.
Risikovurderinger. Strategier og oppfølgning.
Det vises til vedtatt budsjett og økonomiplan og hvor risikovurderinger og oppfølgningstiltak
er nærmere redegjort for. Nedenfor beskrives risikobildet summarisk.
Statlige styringssignaler generelt. Det foreligger statlige styringssignaler om visse

økonomiske innstramninger fra 2011. Innhold og omfang i en statlig innstramningspakke vil
først tydeliggjøres i kommuneproposisjonen i mai.
Som kjent kom ikke Inderøy kommune inn under ordningen med nytt distriktstilskudd i det
nye inntektssystemet. Dette ble i stor grad kompensert gjennom en tildeling over den sentrale
skjønnsmiddelpotten. Ut fra måten de sentrale skjønnsmidlene tradisjonelt er håndtert på, og
de spesielle begrunnelser som lå til grunn for skjønnstildelingen, le2ger vi til grunn at dette
tilskuddet vil bli viderefort i årene som kommer. (inntil en eventuell ny gjennomgang av
inntektssystemet).
Det vil være knyttet usikkerhet til overuangen fra statlig oremerkede tilskudd
barnehagområdet til rammefinansiering fra 2011. I utgangspunktet er det usikkerhet om
fnderoy kommune med en høy barnehagedekning og lav andel privat (tradisjonelt rimeligere
tjenester) vil komme ut med en lavere kompensasjon enn dagens ordning.
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Kommunen er for øvrig ikke kjent med statlige styringssignaler som vil utgjør en spesiell
risiko for vår kommune eller vår kommunetype.
Renteutviklingen. Ut fra rentemarkedet må det forventes en renteøkning over tid. Kombinert
med en økt investeringstakt og gjeldsøkning fram til 2012 gir dette en sannsynlig
rentekostnadsøkning fra 2011.
Folketallsutviklingen er i vesentlig grad avgjørende for den generelle inntektsutvikling
ettersom statlige overføringer i stor grad knyttes til folketall og befolkningssammensetning.
(behovsparametre) Etter en periode med reduksjon i folketallet fra 2006 til 2008 oppleves en
viss økning i 2009.

Sett bort fra den usikkerhet som ligger i det generelle konjunkturbildet synes det ikke å være
objektivt grunnlag for å forvente en ytterligere nedgang i antallet innbyggere i Inderøy på helt
kort sikt. Analyser fra Trøndelag Forskning og utvikling indikerer likevel at den demografiske
utvikling over tid gir Inderøy kommune en utfordring.
Utvikling i behov for kommunale tjenester. Andre langsiktige utfordringer.

Utover den løpende behovsveksten som vil gi seg utslag i økt etterspørsel etter de fleste
gratistjenester i kommunal regi, pekes to behovsområder som isolert sett kan utløse betydelige
økonomiske utfordringer. Det gjelder behovet for avlastning for funksjonshemmede og styrket
tilbud til demente.
Oppfolgning og strategier. Regnskapet for 2009 —referer også budsjett og økonomiplan for
2010-2013 —viser at Inderøy kommune har styrket sin finansielle stilling. Dette gir noe økt

robusthet i forhold til uventede endrede forutsetninger. Kommunen blir mer forutsigbar i sitt
tjenestetilbud.
I forhold til å møte fremtidige økonomiske utfordringer og risiko er oppfølgningen knyttet til
følgende hovedanker:
Inderøy 2020. Dette prosjektet tar opp i seg en rekke tiltak for å utvikle
Inderøysamfunnets attraktivitet og tiltrekningskraft for boende og næringsliv.
Effektiviseringsprosesser. Vi søker å ha kontinuerlig fokus på effektivisering og søker
å unngå at effektivisiseringsarbeidet knyttes for sterkt til budsjett og
økonomiplanprosessen. Rådmannen arbeider ut fra den forutsetning at det er behov
tbr en effektivisering på nærmere 5 mill, kroner i forhold til utgiftsnivået i 2009 for å
møte budsjett 2011.
Kapitalkostnadene. Fluktuerende kapitalkostnader gir uforutsigbarhet i driften. Vi
arbeider med å sluttføre en konkretisert strategi for hvordan vi skal gjøre driften over
tid minst mulig sårbar for skiftende rentebetingelser.
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Sammenfatning.
Vi anslår en realvekst i kostnadene på i underkant av 2 % i 2009 og en sannsynlig vekst i
verdien av det samlede kommunale tjenestetilbud på 2-3 %. (indikasjon). Veksten kommer
tydeligst til uttrykk på skoleområdet og vedlikeholdsområdet.
Vedlikeholdet er vesentlig økt i 2009. Investeringer i veg gjenopptas etter fiere år med
stillstand.
Kommunens underliggende finansielle stilling er styrket; netto drifisresultat er på nivå med
norm og er vesentlig styrket fra foregående år. Lånegjelden er redusert i absolutte og relative
termer. Regnskapet kommer ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,7 mill. kroner.
Kommunens evne til å håndtere fremtidige økonomiske utfordringer er gjennomgående
styrket i 2009.
Kommunen har bred fokus på HMS-arbeidet. Vi registrerer et for høyt sykefravær i
utgangspunktet og en ytterligere vekst i 2010. Tiltak er allerede iverksatt for å korrigere denne
utviklingen.

Inder

30.03.2010

J6fi'Xrve H lekim
Rådmann
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Vedlegg 1

Kommunenslikestillingsarbeid
- årsrapport2009
I våre personalpolitiske retningslinjer har vi vedtatt at likestilling skal være en naturlig og synlig del av
all virksomhet. Som arbeidsgiver skal kommunen bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene.
Vår likestillingssituasjon bør dokumenteres med statistisk materiale som er bearbeidet slik at det er
lett å kunne sette seg inn i hvordan den faktiske situasjonen er. Følgendeoversikter er utarbeidet og
vi vil prøve å vise endringer over tid.
Tabell 1: Kjønnsfordelingi virksomheten totalt med fordeling på ulike sektorer i Inderøy kommune.

Antall
kvinner

01.12.08
Antall Andel
Menn kvinner

Sektor
I ALT
403
89
Sentraladministrasjon
50
20
Oppvekst
168
50
Grunnskole
102
42
Barnehager
61
4
Fritidshj./SFO
21
1
øvrig oppvekst
9
6
Helse/sosial
199
10
Alm.helsevern
20
5
Alders- og sykehjem
76
2
PU
37
0
Hjemmehjelp/54
2
sykepleie
Sosialhjelp
12
1
Andre virksomheter
7
0
Kultur
0
1
Teknisksektor
4
14
Uoppgitt
Kilde: PAI - KSpr. 01.12.08 og pr. 01.12.09.

Andel
menn

01.12.09
Antall Antall Andel Andel
kvinner menn kvinner menn
i%
i%

82
71
77
71
94
95
60
95
80
97
100
96

18
29
23
29
6
5
40
5
20
3
0
4

401
39
174
98
70
21
9
193
23
75
36
49

87
16
51
42
1
3
9
10
6
2
0
2

82
71
77
70
99
88
50
95
79
97
100
96

18
29
23
30
1
13
50
5
21
3
0
4

92
100
100
22

8
0
0
78

7
7
5
3
5

0
0
1
12
0

100
100
83
20
100

0
0
17
80
0

Ingen vesentlige endringer i kjønnsfordeling fra 2008 til 2009. Det må foretas en oppretting i forhold
til hvor medarbeidere er registrert og da spesielt under sentraladministrasjon. Her er bl.a. renholdere
ført inn.
Kjønnsdeltstatistikk over lønnsforholdpå sektor- og stillingsnivå,samt gjennomsnittlønnfor
kvinner og menn i virksomheten totalt

En viser her til tabeller utgitt i årsrapport 2008 som viser ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig
månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel overtid pr. manedsverk.
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Tabell 4: Ansattefordelt på stillingsprosentog kjønn. Tall pr. 1.12 i det enkelte år (kilde PAI- KS)

I 2008 gjennomførte vi en kartlegging knyttet til uønsket deltid. Alle ansatte ble invitert til å delta i
kartleggingen. 148 medarbeidere ga et svar og 119 medarbeidere ønsket stillingsutvidelse. Det skal i
2010 gjennomføres en ny kartlegging av uønsket deltid.
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En oversikt over iverksatte likestillingstiltak:
Det er gjennomført en kartlegging av uønsket deltid (2008). Alle ansatte ble utfordret til å delta i

undersøkelsen hvor ble spurt om arbeidssted, yrke, fast stillingstørrelse, ønsket stillingsstørrelser,
planer/ønsker om kompetanseutvikling osv. Av totalt 148 svar, ønsket 119 medarbeidere (40,2
årsverk) utvidelse av stilling. Rapporten viser at av de som har ufrivillig deltid, er kjønnsfordelingen
117 kvinner og 3 menn. Hovedgruppen med ufrivillig deltid er kvinner knyttet til tjenesten bistand og
omsorg. Ufrivillig deltid innenfor barnehage og skole utgjør 21 medarbeidere (17,6 % av 119 som
ønsket utvidelser) og alle er kvinner. På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en rapport med
tiltak, for politisk behandling i 2010. Det skal i 2010 gjennomføres en ny kartlegging i forhold til
uønsket deltid.

En oversiktover likestillingstiltaksom er planlagtiverksatt:
Et mål er å redusere ufrivillig deltid, og temaet "Heltid/deltid" skal behandles politisk i 2010.
Vår seniorpolitiske retningslinjer blir iverksatt fra juli 2010. Her viser vår kartlegging at totalt 90
årsverk av totalt 360 årsverk vil fratre med pensjon innen 10 år. Kvinneandelenher utgjør 60 årsverk
(66 % av 90 årsverk). Her viser våre tall at kvinner innenfor undervisningspersonalethar høyere
stillingsprosent enn øvrige kvinner innenfor bistand og omsorg samt barnehage/skole.
VI har en målsetting om å utarbeide en samlet plan for likestilling innen 2010.

Redegjørelse for likestilling årsberetning 2009 —Inderøy kommune utarbeidet av JOH mars 2010
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Inderøy kommune
v/ordfører
7670 Inderøy

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksnr.:

Arkiv:

Dato:

GHA

10/462

0-2.3.1

19.04.2010

Oversendelse av revisjonsberetning for 2009 —Inderøy kommune
Revisjonsberetning for 2009 for Inderøy kommunes årsregnskap —originaldokument —oversendes
med dette for framleggelse for kommunestyret.
Kopi av revisjonsberetningen for Inderøy kommune er sendt kontrollutvalget, formannskapet,
rådmannen og regnskapsansvarlig.

Med vennlig hilsen
a-fl741r17.1t,r i
Grethe Haugan Aasen
Oppdragsansvarlig revisor

/1471»
åkon olbergi(
hovedrevisor

Kopi: KomSek Trøndelag IKS
Formannskapet
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Kom
Rev
Kommunestyret i Inderøy kommune

REVISJONSBERETNING FOR 2009
Vi har revidert årsregnskapet for Inderøy kommune for regnskapsåret 2009, der driftsregnskapet viser
kr 196.220.000 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.757.598,62. Vi har også
revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi revidert
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Kommuneloven
med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal
regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er
avgitt av administrasjonssjefen. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i
henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige
regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det
følger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av kommunens
økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig
grunnlag for vår uttalelse.
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens
økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med
god kommunal regnskapsskikk i Norge
• de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at
beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i
Norge
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i
samsvar med lov og forskrifter.

Steinkjer 19. April 2010

ov9Actm,,,)
Grethe Haugan Aasen
Oppdragsansvarlig revisor
Såkon
o erg
Hovedre\Jisor
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IIII II
Inderøy kommune
Rådmann
7670 Inderøy

Deres
ref.:

REVISJONSNOTAT

"

Vår
ref.:Ghaa/hk

- ÅRSREGNSKAPET

Saksnr.:
10/462-3

Arkiv:
0-2.4.3.

. 1

Dato:
19.04.10

2009 FOR INDERØY KOMMUNE.

Vi viser til revisjonsberetning for Inderøy kommunes regnskap for 2009, datert 19.04.10.
Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som vil følge regnskapet fram til behandling i
kontrollutvalget, formannskap og kommunestyret. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering
til og eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av dette notatet vil bli oversendt til
kontrollutvalget.
Kopi av revisjonsberetningen vil i samsvar med økonomiforskriftene bli oversendt direkte fra
revisjonen til formannskap og kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal behandle regnskapssaken den
25.05.10
Årsaken til at vi skriver dette revisjonsnotatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi
enkelte kommentarer og vurderinger til kommunens årsregnskap som etter vår oppfatning ikke er av
så stor betydning at de medfører omtale i revisjonsberetningen. Videre på forhold som bør følges
opp i 2010
Presentasjon av økonomiske oversikter i regnskapet
Inderøy kommune har avlagt regnskapet etter Forskrift om kommunale årsregnskap og årsberetning.
Forskriften stiller krav til obligatoriske regnskapsskjema med noter samt økonomiske oversikter.
Disse kravene er etter vår vurdering oppfylt.
Lønnsområdet
Det er opplyst fra Skatteetaten at økonomisk sosialstønad etter sosialtjenesteloven kapittel 5 skal
innberettes fra inntektsåret 2009
Kommunene skal innberette stønaden til ny kode 926 i lønns og trekkoppgaven. Det er bare
skattefrie ytelser som skal innberettes. Etter skatteloven § 5-43 er stønad til livsopphold unntatt fra
skatteplikt. Ifølge OT.prp. nr. 103 (2008-2009) er de vanligste ytelsene som tilkjennes til
livsopphold; økonomisk stønad til boutgifter, mat, klær, strøm, telefon, husholdningsartikler og
transportutgifter. Vanligvis blir stønaden gitt som bidrag, lån eller garanti for lån, men kan i særlige
tilfeller være varer eller tjenester.
Kommunen har for inntektsåret 2009 ikke innberettet dette. Kommunen må derfor følge opp, at
innberettning av økonomisk sosialstønad blir riktig for inntektsåret 2010.

KomRev Trøndelag IKS • Postboks 2565 • 7735 STEINKJER • Telefon: 74 11 14 80 • Telefaks: 74 11 14 85 • Org.nr: 987 123 842 MVA
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Avstemmingsrutiner —Balansekonti
Kommunen har etablert rutiner med avstemming konti i balansen, og vi har registrert en viss bedring
på dette området. Men det var fortsatt en del konti som ikke var tiltrekkelig avstemt pr 31.12.09,
fordi konti ble avstemt etter at årsregnskapet var avlagt.
Manglende avstemming medfører bl.a. at det vil være usikkerhet knyttet til verdsettelse av disse
kontiene, noe som igjen kan ha resultateffekt.
I henhold til prinsippet om god intern kontroll er det viktig at kommunen gjennomfører etablerte
rutiner, dokumenterer avstemmingen og gjennomfører avstemmingen til rett tid. (pr. 31.12.)

Mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll skal ifølge forskrift om revisjon § 4 påpekes i
nummerert brev til kontrollutvalget. Dette vil bli gjort.
Arbeidsgiveravgift —Balansekonto 23214003
Kommunen hadde ikke avsatt tilstrekklig beløp i balansen til å dekke skyldig arbeidsgiveravgift pr.
31.12.09. Det var avsatt kr 45.274 for lite på nevnte balansekonto til å dekke 6.termin.
Dokumentasjon og justering av inngående avgift ved anskaffelse av kapitalvare.
Krav til gjennomføring av justering finnes i kompensasjonslovens § 16 og mva lovens kap 9.
Dokumentasjonskravet er utdypet i forskriftens kap. 9, og gjelder både innenfor kompensasjons- og
merverdiavgiftsområde.
Det er ikke etablert et system i forhold til bestemmelsene vedrørende dokumentasjon og justering av
inngående merverdiavgift ved anskaffelse av kapitalvare. Forholdet må følges opp i 2010.
Noter.
Regnskapet inneholder de forskriftsmessige notene, og de fleste av de øvrige noter i henhold til god
kommunal regnskapskikk. Men vi har likevel følgende kommentarer når det gjelder notene;

I note nr 5 som gjelder aksjer og andeler har kommunen ikke ført opp sin eierandel. Dette er ikke i
henhold til Forskriften om årsoppgjør § 5 punkt nr 5.
I note 12 har kommunen ført opp anleggsmidler med økonomisk levetid og avskrivningsplan, og for
hver gruppe av anleggsmidlene også opplyst om anskaffelseskost, tilgang og avgang, årets og
samlede av —og nedskrivninger og balanseført verdi.
Det kunne med fordel som et vedlegg til note 12, foreligge en spesifikasjon av anleggsmidlene.
Avslutning
Dette notatet oppsummerer de viktigste problemstillingene som har vært berørt i arbeidet med
revisjon av kommunens regnskap for 2009. De fleste andre forhold er tatt opp eller drøftet med
administrasjonen på et tidligere tidspunkt.

Det er ønskelig med tilbakemelding på nevnte forhold innen 01.06.10

Med vennlig hilsen
4z.Q.,•\)
Grethe Haugan Msen
Oppdragsansvarlig revisor

å o
lber
Hovedrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Enhetsleder økonomi Øystein Larsen
Fagansvarlig regnskap Jon Lyng
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INDERØY KOMMUNE

Kontrollutvalget

-82f2t•
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I III
025609

SAKSPROTOKOLL
SAK 011/10
INDERØY KOMMUNES ÅRSMELDING
2009

Saks an
Kontrollutval et
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25.05.2010
02.06.2010
14.06.2010

OG ÅRSREGNSKAP

Saksbehandler
Per Hel e Genber

FOR

Saksnr. Arkiv:
011/10 421-1729-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy
kommunes årsregnskap 2009.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy
kommunes årsregnskap 2009.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.
Behandling:
Rådmannen orienterte.
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy
kommunes årsregnskap 2009.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Saksopplysninger:
Vedlegg
1. Forslag til uttalelse til Inderøy kommunes årsregnskap for 2009.
2. Revisjonsberetning for 2009 fra KomRev Trøndelag IKS datert 19.04.2010.
Andre saksdokumenter —ikke vedlagt
1. Inderøy kommunes årsregnskap for 2009 —utsendt fra kommunen.
2. Inderøy kommunes årsberetning for 2009 —utsendt fra kommunen.

Saksopplysninger
Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i kommunelovens § 48.
Årsre nska ets innhold
Krav til kommunale årsregnskap er definert i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for
kommuner ogffikeskommuner (FOR-2002-12-15) § 3, 1. ledd:

Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
okonomiske oversikter og noteopplysninger.
Videre går det fram hva driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal omfatte.
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Presentas'on av re nska et
Den samme forskriften gir kommunene stor grad av frihet til selv å bestemme
detaljeringsgraden og presentasjonsformen for regnskapet, men det skal vise regnskapstall på
samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet.
Behandlin småten o frister
Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner ogftlkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:
• Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjeffor regnskap innen 15. februar.
• Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
• Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikke foreligger.
• Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.
Revisjon
Kommunelovens §§ 78 og 79 angir de krav som stilles til revisjon av kommunal virksomhet.
Forskrift om revisjon i kommuner og ffikeskommuner (FOR 2004-06-15) kap. 5 — 8
omhandler revisors kvalifikasjoner og plikter.
Inderøy kommunes årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS.
Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift.
Kontrollutval ets rolle ved re nska srevis'on
Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon
kommuner ogftlkeskommuner kap. 4.

går fram av Forskrift om kontrollutvalg i

Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av
kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Dette gjennomfører
kontrollutvalget ved løpende tilsyn.
Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet. Forslag til slik uttalelse følger
vedlagt.
Årsre nska et for 2009
Inderøy kommunes årsregnskap for 2009 ble avlagt den 15.2.2010, og er gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 1 757 598.
Brutto driftsresultat for 2009 viser et overskudd (såkalt "negativt beløp") på kr. 15.838.000
mot tilsvarende overskudd på kr. 11.218.000 for 2008.
Netto driftsresultat for 2009 viser et overskudd ("negativt beløp") på kr.8.386.000 mot
tilsvarende overskudd på kr. 2.340.000 for 2008.
Driftsregnskapet for 2009 —nøkkeltall i 1000 kr.
Re nska 2009 Budsjett 2009
Regnskap 2008
Til fordeling drift
- 196 220
- 185 787
-181 178
Netto driftsresultat
- 8 386
- 6 774
- 2 340
Bruk av tidligere års avsetninger
- 1 942
-2 023
- 2 352
Årets avsetninger
8 716
4 363
8 981
Regnska smessig mer-/mindreforbruk
0
0
- 1 758
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Investerin sre nska et for 2009
Investeringsregnskapet er avsluttet med en overdekning på kr. 753 394. Beløpet må vedtas
disponert ved behandlingen av årsregnskapet.
Kravene til balanseregnskapet er gitt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3.
Noter til re nska et
Note 2 forklarer kommunens pensjonsutgifter i hhv. Kommunal Landspensjonskasse KLP og
Statens Pensjonskasse SPK.
Note 3 inneholder spesifikasjon av kommunens garantiansvar.
Note 5 gir en oversikt over kommunens aksjer —antall og balanseverdi.
Note 16 omhandler selvkosttjenester (VAR).
Årsmeldin en for 2009
Kommuneloven med tilhørende forskrifter gir regler om hvilke opplysninger som skal gis i
årsberetningen. Behandlingsmåte og tidsfrister er også nærmere regulert.
Årsberetningen skal inneholde opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens (eller fylkeskommunens) økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, og
om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal videre redegjøres for den
faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen, og for tiltak som kan fremme
formålene i lovverket om likestilling, anti-diskriminering og tilgjengelighet. Etter lovendring i
2009 skal det også redegjøres for planlagte og iverksatte tiltak for å sikre en høy etisk
standard i virksomheten.
Årsberetningen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som årsregnskapet blir
behandlet. Det vil være naturlig at kontrollutvalget kommenterer eventuelle feil eller mangler
revisor måtte ha påpekt. Men kontrollutvalget kan f.eks også kommentere:

•
•

hvor lett tilgjengelig årsberetningens innhold er
om årsberetningen gir en oversiktlig og informativ framstilling av kommunens virksomhet
forrige år
• mål og måloppnåelse for kommunens ulike virksomheter
• andre forhold kontrollutvalget måtte onske å kommentere

Vurdering
Årsregnskapet
Det vises til årsregnskapets regnskapsskjema 1A — Drift og til årsberetningen, hvor den
økonomiske situasjonen og avvikene mellom regnskap og budsjett er behandlet.

KomRev Trøndelag IKS har i nummerert brev nr. 1 — 2009 til kontrollutvalget, datert
19.04.2010, understreket at interne kontrollhandlinger og kvalitetssikring av årsregnskapet
ikke er tilstrekkelig utført.

Side 120

Sjøl om det ikke har betydning for godkjenningen av regnskapet er det også viktig å merke
seg de forhold som revisjonen tar opp i Revisjonsnotat (til rådmannen) om årsregnskapet for
2009.
Årsmeldingen
Rådmannen har i henhold til Forskrifi om årsregnskap og årsberetning for kommuner og
ftlkeskommuner utarbeidet årsberetning for kommunens virksomhet i 2009.
Inderøy kommunes årsberetning er fullt i samsvar med kravene i regelverket. I motsetning til
de aller fleste andre kommuner har ikke Inderøy lagt fram en årsmelding der hver enkelt
sektor er beskrevet i forhold til mål, tjenester osv. At kommunen i årsberetningen viser til
"kommunens samlede årsrapport som vil foreligge på et senere tidspunkt" blir irrelevant for
kontrollutvalgets behandling.
Årsberetning for Inderøy kommune for 2009 inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne
bedømme aktiviteten i kommunen. Dokumentet er med sine 20 sider leservennlig og gir et
samlet bilde av kommunens virksomhet i 2009. Kontrollutvalget kan ta årsberetningen til
orientering.
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IIII IIII

Til
Inderøy kommunestyre

UTTALELSE
KONTROLLUTVALGETS
ÅRSREGNSKAP FOR 2009

TIL INDERØY KOMMUNES

Kontrollutvalget har i møte 25. mai 2010 sak 011/10 behandlet Inderøy kommunes
årsregnskap for 2009. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2009 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra
kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som
det har bedt om, og viser for øvrig til revisj onsberetningen.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.
Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler,
men utvalget vil påpeke at det er forbedringspunkter i kommunens interne kontrollhandlinger
og kvalitetssikring av årsregnskapet.
Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes
årsregnskap for 2009.

In erøy 25. mai 2010
< ..-vem
(led r

m

/
Anstein Lyngs d

1 o(-Wf)jAvi
./.-e)at%itijKj
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/160-2
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Natur

34/10

31.05.2010

Hovedutvalg Folk

29/10

01.06.2010

Formannskapet

31/10

02.06.2010

Inderøy kommunestyre

24/10

21.06.2010

Årsrapport 2009
Rådmannens forslag til vedtak
Årsrapport 2009 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010:
Enhetenes årsrapport til rådmannen utsendt ved møteinnkallingnen.
Utkast til Årsrapport (hovedrapport) 2009 er sendt på mail og lagt ut på gruppemøter.

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Årsrapport 2009 tas til orientering.
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Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Årsrapport 2009 tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Årsrapport 2009 tas til orientering.

Vedlegg:
1. Rådmannens årsrapport (ettersendes)
2. Enhetenes årsrapporter til rådmannen. (trykt og tilgjengelig på nett)

Bakgrunn
Denne saken og sak om regnskap m/beretning må sees i sammenheng. Formelt har disse
sakene noe ulik forankring. Sak om regnskap og årsberetning har en mer tydelig ”lovmessig”
forankring. (F.eks er rådmannens årsberetning underlagt forskriftsmessige retningslinjer og
skal foreligge innen 31.03.)
Vi arbeider med å legge om plan og oppfølgningssystemet vårt – herunder årsrapporteringen –
for i sterkere grad å reflektere prinsippene om balansert målstyring.
Vi vil samtidig bestrebe oss på og utvikle en overordnet årsrapport som er mer
tjeneste/funksjonsrettet og forhåpentligvis mer publikumsvennlig. Vi har forsøkt å gjøre noen
grep i år, og tar sikte på flere grep neste år. Vi tar blant annet sikte på at årsrapport
m/beretning til neste år avleveres som et samlet dokument og innen den formelle frist for
årsberetningen som er 31.03.
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Kommunestyret inviteres til å behandle den samlede årsrapporten – som er rådmannens
melding til kommunestyret om resultatene i 2009.
Enhetenes årsrapporter er formelt og oppfatte som enhetsledernes rapport til rådmannen.
Disse er for helhetens skyld vedlagt saken slik at politisk nivå kan orientere seg på det
detaljnivå en måtte ønske.

Vurdering
Jeg viser til årsrapporten.

Konklusjon
Årsrapporten tilrås tatt til orientering.

Side 125

Rådmannens årsrapport 2009
(eget hefte)
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Enhetenes årsrapporter til rådmannen
(eget hefte)
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/759-1
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Natur

41/10

31.05.2010

Hovedutvalg Folk

32/10

01.06.2010

Formannskapet

33/10

02.06.2010

Inderøy kommunestyre

25/10

21.06.2010

Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.10
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
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Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

Vedlegg
1 Tertialrapport pr. 30.04.10
2 Detaljregnskap pr. 30.04.10

Bakgrunn
I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres tertialvis til kommunestyret på
regnskaps- og aktivitetsutviklingen. Rapporten skal være avviksfokusert, dvs. det skal
rapporteres dersom utviklingen i økonomi og aktivitet avviker vesentlig fra forutsetninger lagt
i budsjett.
Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av første tertial.
Rapport er under gradvis utvikling og vil omfatte stadig nye indikatorer – med grunnlag i
prinsippene om balansert målstyring.

Vurdering
Det vises til vedlagte notat som sammenfattes slik:
Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjettforutsetningene.
Det er mindre forsinkelser i gjennomføringen av vedtatte investeringsprosjekter.
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Med grunnlag i driftsregnskapet pr. 1. tertial forventes at aktivitetsplanene for år 2010 – på
enhetsnivå – i all hovedsak kan gjennomføres innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. Med
stramme driftsbudsjetter, som er en forutsetning for god ressursbruk, vil risikoen for
utgiftsoverskridelser likevel være større enn risikoen for utgiftsbesparelser. Risikoen for
utgiftsoverskridelser anses ”jevnt” fordelt.
Skatt og rammetilskudd, pensjonskostnader og renteregnskapet viser en positiv tendens. Samlet
sett er prognosen positiv med i alt to millioner kroner.
På denne bakgrunn prognostiserer rådmannen pr. utgangen av april et regnskapsmessig
mindreforbruk (regnskapsresultat) på ca 2 mill. kroner. Vi anslår usikkerheten til +/- to mill.
kroner.
Dette forutsetter imidlertid fortsatt stram økonomistyring og en utbetinget budsjettdisiplin i
enhetene.
Når det gjelder vår likviditet anser vi situasjonen å være tilfredsstillende.
Kommunen har fortsatt høyt sykefravær , men det kan rapporteres en vesentlig forbedring første
tertial 2010. Vi hadde et samlet sykefravær på 12 % i 2009 og har en målsetting om å komme
under 10 % i 2010. (under 8 % i 2012) Om trenden fortsetter utover året, kan vi ha et håp om å
komme nærmere 9 % på årsbasis i 2010. Dette er hyggelige tall og inspirerer til fortsatt
konsekvent innsats for å sikre høyt nærvær.
Konklusjon
Regnskaps- og aktivitetsrapporten tas til etterretning.
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Tertialrapport - Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2010.
Innledning.
I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutvikling pr. 30.04.
Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet.
Ut fra prinsippet om balansert målstyring skal vi også etter hvert rapportere på andre sentrale
styringsidikatorer. En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er
tatt inn i denne rapporten.
Rapporteringsprinsipper. Metode.
Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer avvik i
forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet 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/besparelser 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 overordnet oppdatert vurdering av
1) forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
2) forventninger til regnskapsmessig resultat
3) underliggende kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer.

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 30.04.
Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjett. Det gjelder både drifts - og
investeringsområdet. Vi har et visst etterslep i en del pågående plan og utredningsarbeider.
Det prognostiseres et mindreforbruk i driftsregnskapet på 1,5 mill. kroner. Usikkerheten anslås indikativ til +/2 mill.
Kostnadseffektiviserings – og/eller omstillingsbehovet – ved uendrede økonomiske rammer anslås indikativt
til 2-3 millioner kroner i et ett års perspektiv. (budsjett 2011)
Sykefraværet er vesentlig redusert første tertial. Målsettingen om å få sykefraværet ned fra 12 % i 2009 til
under 10 % i 2010 er innen rekkevidde.
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Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.
Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.
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 kr.)

Område/enhet/ansvar
Fellesområde inntekter
-

rammetilskudd/skatt

Fellesområde diverse
Renter og avdrag

Disponibelt netto drift

Fellesområde tilleggsbevilgn.

Opprinnelig
netto driftsbudsjett

Rev. Netto
driftsbudsjett

Vurdert
avvik på
årsbasis

Vurdert
avvik i %

-227347

-227347

0

0,00

-215800

-215800

-12141

-12141

-750

6,18

22188

22188

-750

-3,38

-217300

-217300

-1500

0,69

5508

4819

0

0,00

Politisk organisasjon med mer

2728

2728

0

0,00

Rådmann, service, stab, støtte

16738

16877

0

3,26

9896

10096

0

0,00

Oppvekst

70549

70549

0

0,00

Helse og sosial

81209

81209

0

0,99

Kommunalteknikk

27877

27877

0

0,00

68

68

0

0,00

2727

3077

0

0,00

0

0

-1500

Kultur og informasjon

Vann og avløp
Næring og plan
Sum

Kommentarer
Fellesområde inntekter.
KS sine prognoser over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser et oppdatert anslag på
ca. 217,4 mill. Det budsjetteres så langt med 215,8 mill. Isolert sett gir dette i så fall grunnlag for en forventet
merinntekt på ca. kr. 1,6 millioner.
Vi velger av forsiktighetshensyn ikke å legge dette inn i prognosen . ”Tilfeldige” merinntekter bør uansett ikke
brukes til å øke løpende driftskostnader i løpet av budsjettåret.
Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser prognoser at det kan bli en
inntektssvikt på ca. 0,45 millioner i forhold til årsbudsjett. Rentenivå resten av året vil være avgjørende.
Anslått inntektstap må sees i sammenheng med besparelser under rentekapitlene for øvrig.
Det er gitt tilsagn om skjønnsmidler til barnehager med ca. 0,17 millioner mer enn budsjett.
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Fellesområde diverse.
Løpende pensjonskostnader i våre regnskaper fremkommer som en sum av premieinnbetaling som belastes
enhetsregnskapene og premieavviket som belastes på Fellesområde diverse.
Etter nye beregninger foretatt i mars antas vår samlede pensjonskostnader å bli redusert med ca 1,5 mill i
2010 i forhold til budsjett. Innbetalt premie for år 2010 reduseres med ca. 2,5 millioner mens vi får en
reduksjon på posten for premieavvik på ca. 1,0 millioner. Resultatet av vårens lønnsoppgjør vil definere den
endelige pensjonskostnadsbelastningen i regnskapet for 2010.
Vi tar høyde for dette i prognosen på kr. 750.000,- i forventede besparelser.

Renter og avdrag.
Renteutgiftene for 2010 anslås til 10,26 millioner, dvs. ca. 0,5 mill. mindre enn årsbudsjett. Samlet ligger våre
renteinntekter over anslag for periodisert budsjett. Fremskrivninger indikerer merinntekter inntil 0,5 mill.
kroner. Netto renter viser dermed et mulig mindreforbruk på inntil 1,0 mill. kroner.

Når det gjelder avdragsutgifter planlegges avdragsbetalinger i samsvar med budsjett.
Disponibelt netto drift.

Samlet for Fellesområdene og rente og avdragsområdet prognostiseres et positivt avvik på 1,5 mill.
kroner ved årets utløp. Som anført er dette forsiktig; forsiktighet i anslag på fellesområdene,
herunder de generelle inntekter, må sees i sammenheng med at vi styrer etter stramme
utgiftsbudsjetter.
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Disponibelt netto drift gjengitt i diagram:
Fellesområde
tilleggsbevilgn.
1%
0%
13 %

Politisk org. M.m.

3%
1%
5%

8%

Rådmann, service,
stab og støtte
Kultur og
informasjon
Helse og sosial

32 %
37 %

Oppvekst
Kommunalteknikk
Vann og avløp
Næring og plan

:

Kort om de enkelte driftsområdene.
Det kommenteres kun hvor det konstanteres avvik og/eller hvor det er vesentlig risiko for avvik.

Rådmannen, service, stab og støtte:
Området for service, stab og støtte, funksjon 130, viser overskridelser. Sett i sammenheng med vakanse i
kommunalsjefsstilling under funksjon 120 bør likevel budsjettet for sentraladministrasjonen være
gjennomførbart.
Med vakanser i stillinger underlegges øvrig personell for økt arbeidspress og risikoen for forsinkelser i
prioriterte oppgaver øker. Rådmannen anser at oppgavene i all hovedsak kan gjennomføres som forutsatt . Vi
må vurdere ressurssituasjonen i sentraladministrasjonen på ny i forbindelse med budsjett– og
økonomiplanarbeidet.

Kultur og informasjon:
Det forventes ikke avvik ved årets utløp – verken for i forhold til økonomi eller aktivitet.

Ansvar
103

Enhet

Vurdert
Netto rev.
avvik i
driftsbudsjett 1000 kr.

Fellesområde tilleggsbevilgninger

4819
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0

Vurdert
avvik i
%
0

110

Politisk organisasjon med mer

2728

0

0

120

Rådmann

6288

-350

-5,57

130

Service, stab og støtte

10589

350

3,31

140

Kultur og informasjon

10096

0

0

Sum

34520

0

0

Helse og sosial:
Rådmannen er oppmerksom på at rammene er stramme. Det er på dette området - som på flere andre
områder – fremmet ønsker om budsjettstyrking.
Det legges til grunn at helse og sosialområdet kan håndtere de økonomiske utfordringer innenfor gitte
samlede rammer.
Bistand og omsorg
Det er påløpt ekstra utgift med 0,28 millioner kr. til Flyndra som ikke er budsjettert. Dette gjelder
etterbetaling for tjenester levert i 2009. Det er på gang drøftinger med Flyndra om tilpasning av tilbudet
inneværende år for å tilpasse forbruk til budsjett. Politisk nivå vil bli nærmere orientert.
Så langt forventes at enhet for Bistand og omsorg skal kunne gjennomføre aktivitetskrav og målsettinger
innenfor budsjett.
Helse, rehabilitering og barnevern
Det er i budsjettet ikke tatt hensyn til økt driftstilskudd til fysioterapauter for år 2010 og dette utgjør ca. kr.
0,1 million.
Når det gjelder barnevernstjenesten (isolert sett) forventes så langt regnskapsmessig balanse ved årets utløp.
Det er likevel stadig nye saker og hvor hver sak kan medføre betydelig kostnadspådrag dersom betydelig
assistanse i hjemmet og/eller omsorgsovertakelse må effektueres.
Hovedinntrykket er at vi veksten i antall omsorgsovertakelser har stagnert og slik at kostnadsvekstene er
under kontroll.
NAV
Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er det en forholdsvis stor økning i antall brukere samt at det har vært
store utbetalinger på økte strømutgifter. Dette skaper utfordringer som kan føre til avvik i størrelsesorden
inntil o,4 mill. kroner på årsbasis. Det jobbes hardt for å få de nye brukerne over i arbeid eller på andre
ytelser. Det er gitt signaler om at tiltaksbudsjettet i staten vil bli strammet til og dette vil vanskeliggjøre
arbeidet med å få folk bort fra sosialhjelp.

Ansvar

Enhet

Vurdert
Netto rev.
avvik i
driftsbudsjett 1000 kr.

Vurdert
avvik i
%

310

Bistand og omsorg

53466

0

0,00

330

Helse, rehabilitering og barnevern

23333

0

0,00

340

NAV

4410

0

0,00

Sum

81209

0

0,00
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Oppvekst
Inderøy ungdomsskole
Det ble i år 2009 inntektsført et tilskudd til opplæring fremmedspråklige på i overkant av 300.000,-.
Dette beløpet var feilutbetalt og beløpet skal tilbakebetales nå i april. Det legges til grunn at dette kan
håndteres innenfor gitte rammer samlet på oppvekst.
Det forventes for skoler og barnehager samlet sett ingen avvik ved årets utløp.

Ansvar

Enhet

Netto rev.
driftsbudsje
tt

Vurdert
avvik i
1000 kr.

Vurdert
avvik i
% Budsjettendring

9862

0

0

0

400

Fellesadm. skole og barnehage

410

Sakshaug skole

12717

0

0

0

411

Sakshaug barnehage

1572

0

0

0

412

Røra skole og barnehage

8824

0

0

0

413

Utøy skole og barnehage

5059

0

414

Lyngstad skole og barnehage

4062

0

0

0

415

Sandvollan skole og barnehage

8883

0

0

0

416

Inderøy ungdomsskole

19570

0

0

0

70549

0

0,00

0

SUM

0

0

Kommunalteknikk
Det forventes pr. april ikke avvik ved årets utløp.
Plan og næring
Det forventes pr. april ikke avvik ved årets utløp.

Ansvar

Enhet

510

Kommunalteknikk

520/521

Vann og avløp

550

Næring og plan
Sum

Vurdert
Netto rev.
avvik i
driftsbudsjett 1000 kr.

Vurdert
avvik i
% Budsjettendring

27877

0

0

0

68

0

0

0

3077

0

0

0

30954

0

0

0

Finansiering og likviditet.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.
Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den overordnede
målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen
i kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens likvide
midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet
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dekkes - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås.
Langsiktig finansiering.
Låneporteføljen
Kommunens låneportefølje er ved utløpet av 1. tertial 2010 på 317 millioner kroner. Da er det kun etablert ett
nytt lån (2 mill i Husbanken) i 2010.
Låneporteføljen består av lån med fast og flytende rente. Fordelingen ved utløpet av 1. tertial er 27 % fast
rente og 73 % flytende rente. Av lån som har flytende rente er det inngått sikringskontrakt (FRA) for et volum
på 60 millioner. Dette betyr at rentekostnaden for denne delen av den flytende låneporteføljen er kjent for
2010. Ved kommende årsskifte vil andelen lån med fast- og flytende rente være omtrent på samme nivå som i
dag. I forslag til nytt finansreglement er lagt til grunn et krav om minimum 20 % gjennomgående
fastrenteandel.
Renter på flytende lån ligger p.t. på ca 2,5 %. Markedets forventning er den skal stige med ca 1% i løpet av to
år. 0,5 prosent i løpet av ett år. Gjennomsnittlig lånerente på porteføljebasis var 3,02 % ved utløpet av 1.
Lånet med lengst rentebinding har en rente på 4,92 % og løper ut i desember 2016. Lån med flytende rente
ligger prismessig i intervallet 2,31 % - 2,36 % ved utløpet av 1. tertial. Prisforskjellen på de flytende lånene
skyldes ulike marginer i forhold til referanserenten (3M nibor).
Tabellen nedenfor viser hvordan andelen fast- og flytende rente i låneporteføljen vil utvikle seg i
økonomiplanperioden, dersom det ikke etableres nye fastrenter:

Andel lån med fast- og flytende rente
90

0,90

80

0,80

70

0,70

60

0,60

andel flytende lån der rente er sikret med FRA (h.akse)
andel portefølje m fast rente (v.akse)

50

0,50

andel portefølje m flytende rente (v. akse)

des.14

jun.14

sep.14

des.13

mar.14

sep.13

jun.13

des.12

tidspunkt

mar.13

jun.12

sep.12

0,00

mar.12

0

des.11

0,10

jun.11

0,20

10

sep.11

20

des.10

0,30

mar.11

0,40

30

sep.10

40

jun.10

andel av porteføljen

1,00

andel av lån med flytende rente

sikring med FRA
100

Prognosen for rentekostnader i 2010 viser nå et anslag på 10,25 millioner kroner, sammenlignet med
tilsvarende anslag på 10,79 millioner ved siste årsskifte. Risikoen for avvik på renteutgifter (i forhold til
budsjett) ligger på den flytende delen av låneporteføljen. Dette er bakgrunnen for at kommunen har kjøpt
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rentesikring (FRA) som beskrevet ovenfor. Kjøpet av sikringer vises som gule stolper i tabellen over og disse
løper frem til medio desember 2010.
Kommunen benytter flere kilder for kreditt. Største innlån er via Kommunalbanken (53%),
KLP/Kommunekreditt (25%), Verdipapirmarkedet (17%) og Husbanken (5%).
Når det gjelder finansiering av vedtatte investeringer i år 2010 vil det bli foretatt nødvendig låneopptak før
desember 2010.

Likviditet
Driften går som normalt og det er ikke tegn til ”avvik” av ekstraordinær karakter som kan påvirke likviditeten
på en ugunstig måte. Likviditeten anses å være rimelig god på kort sikt mens likviditeten på lang sikt er
avhengig av hvordan kommunen forholder seg til likviditet som utfordring.
Når det gjelder investering er det tatt opp forholdsvis store lån og mange av prosjektene det er lånt opp til er
kun i startfase/ikke startet opp pr. april. Dette er mye av forklaringen til den gode likviditeten på kort sikt.
Imidlertid vil aktivitet på investeringsprosjekter øke utover i året og økte utbetalinger forventes, jfr. oppsatt
betalingsplan i investeringsprosjekter.
Likviditetsoversikt så langt i år 2010:

Likviditetsoversikt 2010
Januar Februar
Beløp i 1.000 kr.

ÅR 2007

År
2008

År
2009

2010

2010

Mars

April

2010

2010

Kasse/bank
Kortsiktige fordringer
Sum

23720
24487
48207

24514 86542 79859 83052 74109 93217
29181 27268 28551 24014 36527 13882
53695 113810 108410 107066 110636 107099

Bundne fond
Ubrukte lånemidler
Kortsiktig gjeld
Sum

6580
16454
39423
62457

8931 12053 12053 12176 12176 12389
15286 62126 64001 64001 62716 62506
42165 49560 37983 45389 50322 52110
66382 123739 114037 121566 125214 127005

Netto korts. Fordring
Netto korrig. Fond mv

-14250 -12687
8784 11530

-9929

-5627

-14500 -14578 -19906

Vi skal - noe forsinket – ta i bruk programvare som skal lette arbeidet med likviditetsstyring i løpet av
nærmeste fremtid.

Investeringsstatus
I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. De viktigste pågående prosjekter i et
investeringsprogram under utvikling er Sandvollan skole og Nessjordet.
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Investeringsregnskap pr. 30.04.2010.
lle beløp i 1000 kr.

Nr.

459
466
472
501
515
522
527
528
155162
535
538
539
540
541
542
543
544
545
546
548
552
557

Prosjektnavn

Dementboliger Solstad
Nytt administrasjonsbygg
Gatebruksplan Straumen
Gangvei Årfall/Sakshaug
Planlegg./utbygg.
Næssjordet
Trappheis U-skolen
Utbedr. brannsyn
Vanntilførsel Røra Straumen
Programvare/IKT bevilgn.
tom. -08
Utbygg. Sandvollan skole
Kulturcampus/vgs
IT-invest. 2009 og 2010
HMS, omgjøring bygg
Tilrettelegging boligtomter
Nytt kartgrunnlag
GPS-utstyr
Trafikk/parkering
Kulturhus
Utskift. hovedvannledning
Opprustn. kommunale vei
ENØK-tiltak kommunale
bygg
Busstopp Flaget
Overtag/utbygg.
Gangstadhaug. II

Kostnads Totalt Bevilget Forbruk Herav Forventet
overslag bevilget 2010
hittil
i år
ferdigstill.
(til 2013) (brutto) (brutto)
21036 21306
0
1119
0
utsatt
29000 28000 21000
1629 1349 1. kv. år 2011
650
650
0
1177
0
uklart
1030
1030
0
1936
0 Ferdig i 2009
11830
200
2000

11830
200
2000

0
0
0

1742
104
486

-80
6
64

10800

10800

2000

291

16

3083
15800
9000

3083
15800
4500

0
-250
3000

2140
4595
0

72
3313
0

2000
2000
3500
220
200

2000
1000
2000
220
200

1000
0
1000
110
0

329
92
0
107
218

0
19
0
0
0

1500
1000
9000

1500
1000
5000

500
0
2000

0
778
1016

0
148
0

4000
261

1000
261

1000
136

-70

-70

1574

1250

324

704
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Kommentarer

Prosjekt utsatt.
oppstart mai 2010.
Ikke i arbeid, ikke avsluttet.
Sluttrapport fremlegges i egen sak mai 2010

2010-2013 Se også prosj. 558 (458 innløsn. Næss).
Ferdig i 2009 Sluttrapport fremlegges i egen sak mai 2010
løpende
usikkert Avventer hovedplan vann, igangsetting 2011.
løpende Gjenstående midler benyttes i 2010.
2010 Følger vedtatt budsjett.
2010-2012 I oppstartsfase
Avsatte midl. Benyttes i 2010 til konkrete
2010 prosjekter.
løpende
2013 Komm. boligtomter i grendene
2010 sluttrapport fremlegges sommer 2010.
Ferdig i 2009 Sluttrapport fremlegges i egen sak mai 2010
2010 Oppstart første halvår 2010.
sept. 2010 Følger vedtatt budsjett.
løpende Følger vedtatt veiplan og budsjett.
løpende tilskudd fra enova til energiovervåkningsanl.
okt. 2010 Flyttet til prosj. 546, opprustn. Komm.veier.

86 sommer 2010 Sluttrapport fremlegges sommer 2010.

Utbygging Næss 558 Straumen
580 Annen stedsutvikling
Opparbeiding
581 næringsareal/bygg
582 Omlegging vei Venna
583 Sentralvarme Venna
584 Lysløype Gran

2000
6000

2000
1500

2000
1500

991
0

760
0

4000

2000

2000

0

0

1700
1000
550

1700
1000
400

1700
1000
400

0
0
600

Alle tall i oppsettet er brutto tall (netto + mva) Det tas forbehold for feil.
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2010 Følger fremdriftsplan
2010-2013 I startfase

2010 - 2013 I startfase
Under planlegging, samkjøres m øvrig aktivitet
0
2011 på Venna
0 1. kv. År 2011 oppstart konsulent mai 2010.
600
2010 Sluttrapport fremlegges høsten 2010.

Nærvær/sykefravær
I vår handlingsplan for HMS 2010 - 2012 har satt fokus på forebyggende HMS og vi har satt en
målsetting om et sykefravær under 8,0% i 2012. Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på
nærvær/fravær i tertialrapporten. I tillegg rapporterer rådmannen om nærvær/fravær til
arbeidsmiljøutvalget pr. kvartal og i rådmannens orientering.
Tabell nr. 1 viser at vi for januar 2010 har et sykefravær som er ca 4 prosentpoeng lavere enn samme
måned i 2009, og februar 2010 viser at vi ligger ca. 2 prosentpoeng lavere enn samme måned i
2009. De siste tallene for april måned viser at vi har en nedgang på ca 3 prosentpoeng i forhold til
april 2009, og over 1 prosentpoeng lavere enn i april 2008. Kilde er Agresso fraværsmodul med
oppdaterte tall pr. 19.05.10.
Tabell nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 19.05.10. Samlet sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) hvor blå
er 2008, rød er 2009 og grønn er 2010.
16
14
12
10
8

Fraværs prosent 2008

6

Fraværs prosent 2009

4

Fraværs prosent 2010

2
0

Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 19.05.10. Fraværsprosent 2010: hvor blå farge viser totalt
sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser kortidsfravær. Grønn farge viser vår målsetting.
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14
12
10
8

Fraværs prosent 2010

6

Korttids fravær

4

Målsetting 8 %

2
0
Januar

Februar

Mars

April

Tabell nr. 3 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 15.04.10. Fraværsprosent 2009 hvor blå farge viser totalt
sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser kortidsfravær..

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fraværs prosent 09
Korttids fravær

Sykefraværsrapporter drøftes i våre faste ledermøter og i HTV forum. Det er viktig at fokus på
området holdes samt at de ulike prosjektene og tiltakene for å få ned sykefraværet opprettholdes. Når
det gjelder våre overordnede tiltak og aktiviteter for å styrke nærvær, så viser vi til vår "Handlingsplan
for HMS 2010 – 2012” som er vedtatt i AMU november 2009.
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Heltid – reduksjon av uønsket deltid

Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på heltid og reduksjon av uønsket deltid i tertialrapporten.
Arbeidsmiljøutvalget har nå behandlet rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid ” med
tiltaksplan for 2010 – 2012, og formannskapet sluttbehandler saken i mai 2010. Rådmannen jobber
med å utvikle verktøy for å kunne rapportere på status på stillingsstørrelser, antall medarbeidere med
uønsket deltid og antall tiltak for å få ned deltidsstillinger. I vår første tertialrapport 2010 kan vi gi
følgende tallmateriell knyttet til området heltid.
Tabell 1: Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn. Tall pr. 1.12 i det enkelte år (kilde PAI – KS)

Stillingsprosent Kjønn
0 – 24,9 %

25 – 49,9 %

50 – 74,9 %

75 – 99,9 %

100 %

Kvinner
og menn
Kvinner
Menn

2007
Antall
%
ansatte
38
8,0

Årstall
2008
Antall
%
ansatte
35
7,2

2009
Antall
%
ansatte
37
7,7

35
3

9,0
3,5

28
7

7,0
8,0

30
7

7,6
8,2

Kvinner
og menn
Kvinner
Menn

33

6,9

50

10,3

45

9,3

30
3

7,7
3,5

46
4

11,6
4,5

39
6

9,8
7,1

Kvinner
og menn
Kvinner
Menn

153

32,1

156

32,1

156

32,4

143
10

36,6
11,6

140
16

35,2
18,2

141
15

35,5
17,6

Kvinner
og menn
Kvinner
Menn

83

17,4

89

18,3

89

18,5

74
9

18,9
10,5

76
13

19,1
14,8

79
10

19,9
11,8

Kvinner
og menn
Kvinner
Menn

170

35,6

156

32,1

155

32,2

109
61

27,9
70,9

108
48

27,1
54,5

108
47

27,2
55,3

I 2008 gjennomførte vi en kartlegging knyttet til uønsket deltid. Alle ansatte ble invitert til å delta i
kartleggingen. 148 medarbeidere ga et svar og 119 medarbeidere ønsket stillingsutvidelse. Vi jobber fortiden
med en kartlegging som er gjennomført innenfor bistand og omsorg og her vil vi komme tilbake med
oppdatere tall i 2.tertialrapport. Rådmannen vil i det videre arbeidet med heltid legge til grunn de tiltak som
blir vedtatt i rapport for ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid – tiltaksplan for 2010 – og 2012.
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Leseveiledning - tabell. Nøkkeltall periodisering pr utgangen av 1. terial - skolene - driftsutgifter - brutto 36,%/ Pleie
og omsorgsområdene 34,7 % og snitt (andre områder)35,4%.

Regnskap
Ansvar
Sum driftsinntekter

pr. 30.04.
-76394601

100 Fellesområde inntekter
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter

103

110

120

Revidert
budsjett
-227347000

Forbruk i %
33,6

Til rest
612281

-76394601
516664

budsjett
-227347000
-227347000
-1008000

-227347000
-1608000

33,6
-32,1

612281
-1452668

-1362775
59845

-4600000
8967000

-7934000
12901000

17,2
0,5

-3504557
6863151

-54239
-840504

-15500000
-12141000

-15500000
-12141000

0,3
6,9

-5112418
-3206492

Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter

0
3324396

-379000
23567000

-379000
23567000

0,0
14,1

-126332
4531268

Sum finansinntekter
Renter og avdrag
Sum driftsutgifter
Fellesområde tilleggsbevilgninger
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Politisk organisasjon m.m
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Rådmann
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter

-395404
2928992
0
0
829439
-1190
828249
2683996
-24788
2659209
3432828
-423635
0
-3410

-1000000
22188000
5508000
5508000
2737000
-9000
2728000
6281000
-132000
6149000
10909000
-1600000
1280000
0

-1000000
22188000
4819000
4819000
2737000
-9000
2728000
6420000
-132000
6288000
10909000
-1600000
1280000
0

39,5
13,2
0,0
0,0
30,3
13,2
30,4
41,8
18,8
42,3
31,5
26,5
0,0

62072
4467008
1146992
1146992
82845
-1806
81039
-451376
-19208
-470585
203444
-109677
426664
3410

Sum finansinntekter
101 Fellesområde diverse

102

Opprinnelig
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130 Service,stab og støtte
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter
140 Kultur og informasjon
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
310 Bistand og omsorg
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter
330 Helse,rehab. og barnevern
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter
340 NAV
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter
400 Fellesadministrasjon skole og barne...
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansinntekter

3005782
3733663
-95106
0
0
3638557
23658035
-2951752
0
20706283
9349724
-605328
0
-18000
8726396
2158945
-716677
300
-4183
1438385
5215479
-2256224
0
0
2959255
5680721
-687375
0

10589000
11723500
-1785000
102000
-144500
9896000
69155000
-15747000
58000
53466000
26503000
-2860000
8000
-318000
23333000
6035000
-1660000
50000
-15000
23333000
18358000
-8470000
124000
-150000
9862000
15255000
-1934000
-604000

10589000
11723500
-1785000
102000
-144500
10096000
69155000
-15747000
58000
53466000
26503000
-2860000
8000
-318000
23333000
6035000
-1660000
50000
-15000
23333000
18358000
-8470000
124000
-150000
9862000
15255000
-1934000
-604000
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28,4
31,8
5,3
0,0
0,0
36,0
34,2
18,7
0,0
38,7
35,3
21,2
0,0
5,7
37,4
35,8
43,2
0,6
27,9
6,2
28,4
26,6
0,0
0,0
30,0
37,2
35,5
0,0

523842
374001
-499862
33996
-48164
-140029
-606619
-2297204
19332
-2884491
-515632
-347984
2664
-88000
-948952
-147301
163349
16364
-817
31595
903825
-567104
41332
-50000
328053
-595757
42715
-201332

410 Sakshaug skole
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansinntekter
411 Sakshaug barnehage
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
412 Røra skole og barnehage
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansinntekter
413 Utøy skole og barnehage
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansinntekter
414 Lyngstad skole og barnehage
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansinntekter
415 Sandvollan skole og barnehage
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
416 Inderøy ungdomsskole
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter

4993345
3119059
-2225198
0
893861
5347960
-1763843
3584117
3168443
-1203770
0
1964673
2292122
-781021
0
1511101
5163664
-1757275
0
3406389
8373743
-337064
8036679
15309553
-4848873
1076

12717000
8520000
-6798000
-150000
1572000
13912000
-5088000
8824000
7670000
-2571000
-40000
5059000
6464000
-2362000
-40000
4062000
13953000
-4990000
-80000
8883000
22675000
-3105000
19570000
33471000
-13238000
7644000

12717000
8520000
-6798000
-150000
1572000
13912000
-5088000
8824000
7670000
-2571000
-40000
5059000
6464000
-2362000
-40000
4062000
13953000
-4990000
-80000
8883000
22675000
-3105000
19570000
33471000
-13238000
7644000
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39,3
36,6
32,7
0,0
56,9
38,4
34,7
40,6
41,3
46,8
0,0
38,8
35,5
33,1
0,0
37,2
37,0
35,2
0,0
38,3
36,9
10,9
41,1
45,7
36,6
0,0

-754373
-279083
-40794
-49996
-369873
-710712
67863
-642849
-611831
346774
-13332
-278389
-137550
-6299
-13332
-157181
-512740
93951
-26664
-445453
-815551
-697924
-1513475
-4152661
436225
2546916

510 Kommunalteknikk
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter
520 Vann
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter
521 Avløp
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Sum finansutgifter
Sum finansinntekter
550 Næring og plan

10461756
2548079
-2236944
0
-9152
301983
1524394
-2192396
0
-7965
-675966
1377408
-608279
353250
-82
1122298

27877000
4459000
-6910000
2485000
0
34000
4734000
-7010000
3220000
-910000
34000
3917000
-1190000
0
0
2727000

27877000
4459000
-6910000
2485000
0
34000
4734000
-7010000
3220000
-910000
34000
4292000
-1215000
0
0
3077000
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37,5
57,1
32,4
0,0
#DIV/0!
888,2
32,2
31,3
0,0
0,9
-1988,1
32,1
50,1

36,5

-1169520
-1061847
-66388
828328
9152
-290755
53494
-144268
1073332
-295367
687190
303188
186623
-353250
82
136642

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/1130-2
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Natur

35/10

31.05.2010

Hovedutvalg Folk

30/10

01.06.2010

Formannskapet

32/10

02.06.2010

Inderøy kommunestyre

26/10

21.06.2010

Investeringsprosjekter. Gangveg Sakshaug skole-Årfall. Trappeheis
ungdomsskolen. Nytt GPS-utstyr.
Rådmannens forslag til vedtak
Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap, godkjennes:
Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.
Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til
ekstraordinær nedbetaling av lån.
Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved
ubrukte lånemidler.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
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Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap, godkjennes:
Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.
Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til
ekstraordinær nedbetaling av lån.
Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved
ubrukte lånemidler.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap, godkjennes:
Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.
Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til
ekstraordinær nedbetaling av lån.
Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved
ubrukte lånemidler.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:
Harald Ness foreslo slikt tillegg til Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole - Årfall:
Administrasjonen legger fram forslag til alternativ inndekning.

Avstemming:
Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall: 6 mot 2 stemmer.
Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen:
Enstemmig.
Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr:
Enstemmig.
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Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap, godkjennes:
Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.
Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til
ekstraordinær nedbetaling av lån.
Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved
ubrukte lånemidler.

Henvisning:
Kommunestyret sak nr. 08/07 ”Budsjettendring 2007 – investeringsbudsjett” av 19.03.2007
Kommunestyret sak nr. 67/07 ”Budsjett 2008” av 12.12.2007
Kommunestyret sak nr. 43/08 ”Budsjett 2009 m/økonomiplan 2009 – 2012” av 17.12.2008

Bakgrunn
Etter gjeldende økonomireglement skal prosjekt-/byggeregnskap avsluttes snarest mulig etter at
bygg/anlegg er ferdigstilt og normalt innen 6 mnd. etter at arbeidet er ferdigstilt.
Byggeregnskap skal fremlegges til behandling for kommunestyret på grunnlag av innstilling fra
formannskapet. Det skal tas opp forslag til finansiering av overforbruk eventuelt disponering av
midler som måtte være til overs.
Dersom investeringsoppgaven er finansiert med lån skal eventuelle besparelser disponeres til
ekstraordinær nedbetaling av lånet.
Det har pr. mai 2010 ikke vært fremlagt egne byggeregnskap for følgende prosjekter:
501
522
543

Gangvei Sakshaug skole - Årfall
Trappheis Ungdomsskolen
Nytt GPS-utstyr

Regnskap til prosjekt 522 og 543 er formelt ferdig revidert – jfr. årsregnskapet som fremlegges
til behandling for kommunestyret i juni. Rådmannen velger likevel å gi en nærmere
redegjørelse.
501 Gangvei Sakshaug skole – Årfall
Det ble i kommunestyret sak 67/07 av 12.12.2007 bevilget kr. 830.000,- til ny sikker og
formålstjenlig gang- og sykkelveg mellom Årfallvegen og Sakshaug skole. Det ble ytterligere
bevilget kr. 200.000,- i kommunestyrets sak 43/08 datert 17.12.2008. Samlet er bevilget kr.
1.030.000,- til formålet.
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Prosjektet er gjennomført med et meget godt resultat og overtagelsesforretning ble avholdt
07.08.2009.

Budsjett
Investeringsutgifter
- herav 2007
- herav 2008
- herav 2009

Regnskap

1445000
0

2163732
112466
115197
1936069

415000
40000

415000
40000

990000

1708732

990000

1708732

Finansiering:
Tilskudd stat/fylke
Mva refusjon
Egenfinansiering
Lånebehov

Overskridelse

-718732

Det er kommet til kostnader slik:
-

Asfaltering Årfallvegen –
Bofellesskap Årfallvegen - ferdigstilling utomhusarb
Elvekryssing –krav fra NVE om terskel og erosjonssikring(uforutsett)
Omlegging firberkabel/VA-ledninger mv (uforutsett)
Oppsetting av gjerde langs elva – krav fra skolen
Diverse tileggsarbeider uforutsett:

kr. 250.000,kr. 20.000,kr. 120.000,kr. 65.000,kr. 40.000,kr.100.000

Konsulent RG-prosjekt prosjekterte og innhentet anbud. Det kom inn 5 anbud og firma Farbu
Gausen ble valgt. Kontrakt ble inngått i november 2008 med en kontraktsum på kr. 1.483.084
inkl mva. Anleggsstart var medio januar 2009.
På dette tidspunkt var prosjektets kjente kostnadsramme i realiteten 1,71 mill. kroner inklusive
mva (det var på det tidspunkt pådratt 228.000,- i planleggingskostnader i 2007 og 2008). Dette
var ca kr. 255.000,- over brutto bevilgningsramme.
Det totale overforbruket ble på kr. 718.732,-. Beløpet foreslås finansiert opp av merinntekter
tomtesalg. (jfr. også noter til regnskap 2009)

522 Trappheis Ungdomsskolen
Det ble i kommunestyret sak 08/07 bevilget kr. 200.000,- eks. mva til anskaffelse og montering
av trappheis i ungdomsskolens formingsbygg. Formålet var å forbedre tilgjengelighet.
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Arbeidet med div. omgjøringer og montering av heis ble ferdigstilt våren 2009.
Heisen, som er en enkel plattformheis fungerer godt og etter intensjonen.
Prosjektets er endelig avsluttet med en kostnad på 104.200,-. Resterende midler, kr. 95.800,benyttes til ekstra nedbetaling av lånet.
543 Nytt GPS-utstyr
I kommunestyretak 43/08 av 17.12.2008 ble det bevilget kr. 200.000,- brutto til prosjekt kjøp
av nytt GPS-utstyr. Dette skulle bl.a. bidra til redusert kjøp av oppmålingstjenester og skape en
mer fleksibel tjeneste.
Prosjekt er gjennomført, utstyr innkjøpt og dette fungerer etter intensjonen. Prosjektet er
endelig avsluttet med et overforbruk på kr. 18.000. Prosjektet foreslås finansiert opp med
ubrukte lånemidler.

Vurdering
Det rapporteres her på sluttføring av 3 prosjekter.
Rådmannen anser at prosjektgjennomføringen har gått etter plan når det gjelder prosjekt
Trappheis ungdomsskolen og nytt GPS-utstyr og da i all hovedsak innenfor rammen av gitte
bevilgninger og forutsetninger til innhold og funksjonalitet.
Begge prosjekter anses å ha gitt gode løsninger og med en tilfredsstillende
kostnad/nyttefaktor.
Når det gjelder gangvei Sakshaug skole – Årfallet fremstår prosjektet ferdigstilt i henhold til
gitte forventninger til funksjonalitet og kvalitet med et unntak; prosjektet er belastet med
asfaltering av veg utenfor Årfallet barnehage og ferdigstilling av utomhusarbeider ved Årfallet
bofellesskap for i alt kr. 300.000,-. Dette er kostnader som burde ha vært håndtert i ”egne”
prosjekter, men som det ble funnet hensiktsmessig og rasjonelt å gjennomføre sammen med
gang- og sykkelvegprosjektet.
Etter en intern gjennomgang konkluderer rådmannen med at de øvrige kostnader som er
pådratt, isolert og samlet sett har vært nødvendige og pådra. I ettertid er det imidlertid grunn
til å stille visse spørsmål ved, og lære av, så vel planleggingen som gjennomføringen.
Rådmannen må uansett beklage at prosjektet ble igangsatt uten ny behandling i kompetente
politiske organer og at det ikke tidligere er rapportert om det økonomiske avviket.
……………………..

Konklusjon
Det tilrås at redegjørelsen tas til orientering og at byggeregnskap, med forslag til
dekningsmåte, godkjennes.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/1812-24
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Natur

42/10

31.05.2010

Hovedutvalg Folk

34/10

01.06.2010

Formannskapet

34/10

02.06.2010

Inderøy kommunestyre

27/10

21.06.2010

Hovedrevisjon budsjett 2010

Rådmannens forslag til vedtak
1. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres.
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Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
3. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.
4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010:
Rådmannen orienterte om sak; Disponering av midler til forebyggende helsearbeid, gjenstående
bevilgning,kr 95.000,-. Det ble foreslått at saken behandles i møtet i august.

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
Sak om Disponering av midler til forebyggende helsearbeid, behandles i utvalgets møte
i august.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
5. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.
6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres.
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Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:
Ida Stuberg foreslo slikt nytt pkt. 3:
Rådmannen utarbeider skisse for fremdrift og kostnadsoverslag av tilrettelegging av
boligtomter på Røra til kommunestyremøtet 14. Juni.
Avstemming:
Rådmannens forslag med Ida Stuberg sitt forslag til nytt pkt. 3, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
7. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.
8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres.

9. Rådmannen utarbeider skisse for fremdrift og kostnadsoverslag av tilrettelegging
av boligtomter på Røra til kommunestyremøtet 14. Juni.

Vedlegg:
1. Tertialrapport – Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2010.

Det vises til vedlagte regnskaps- og resultatrapport pr. 30.04. som danner grunnlag for sak
”hovedrevisjon budsjett 2010”.

Bakgrunn
Etter etablert rutine og reglement skal det gjennomføres – ved behov - en hovedrevisjon av budsjett i
kommunestyret i juni.
For så vidt gjelder budsjettendringsfullmakter fremgår disse av økonomireglementet og det vises til
denne. (tilgjengelig på nett)
Det vises til regnskaps- og aktivitetsrapporten for 1. Tertial hvorav følgende hovedtabell gjengis:
.
Område/enhet/ansvar
Fellesområde inntekter
Fellesområde diverse
Renter og avdrag

Disponibelt netto drift

Opprinnelig
netto driftsbudsjett

Rev. Netto Vurdert
driftsavvik på
budsjett
årsbasis

-227347

-227347

0

-12141

-12141

22188

22188

-217300

-217300

Vurdert
avvik i
%

Budsjettendring
ved
hovedrevisjon

0,00

0

-750

6,18

0

-750

-3,38

0

-1500

0,69

0
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Fellesområde tilleggsbevilgn.

5508

4819

0

0,00

0

2728

2728

0

0,00

0

16738

16877

0

0,00

0

9896

10096

0

0,00

0

Oppvekst

70549

70549

0

0,00

0

Helse og sosial

81209

81209

0

0,00

0

Kommunalteknikk

27877

27877

0

0,00

0

68

68

0

0,00

0

2727

3077

0

0,00

Politisk organisasjon med
mer
Rådmann, service, stab,
støtte
Kultur og informasjon

Vann og avløp
Næring og plan
Sum

0

0

-1500

0

0

Som fremgår av regnskaps- og resultatrapporten pr. 1 tertial prognostiseres så langt balanse på
driftsområdene. I dette ligger en antagelse om at aktivitetsplaner kan gjennomføres uten økte rammer
og /eller tiltak som vil være avhengig av politisk godkjenning.

Vurdering
Det legges følgende hovedprinsipper til grunn for den løpende økonomiske planlegging og oppfølgning
– og som over tid skal sikre best mulig utnyttelse av våre ressurser :
1. Prioriteringer og ressursfordeling for budsjettåret fastsettes enhetlig gjennom budsjett og
økonomiplanprosessen.
2. Budsjettrevisjoner unngås så langt som mulig. Det skal være forutsigbarhet i de økonomiske
rammene.
3. Revisjoner – rammeendringer – gjennomføres ved hovedrevisjonen dersom 1) det er vesentlige
utfordringer som åpenbart ikke kan håndteres innenfor de gitte rammer 2) disse utfordringer
skyldes forhold av eksterne karakter og som ”området” ikke kan lastes for.

Som fremgår av regnskaps- og resultatrapporten anser rådmannen at det ikke foreligger noe grunnlag
for revisjon av hovedrammer ved denne anledning. Det innebærer i praksis – dersom ikke uventede
endringer i eksterne forhold oppstår – at vedtatte budsjettrammer for hovedområdene blir de endelige
i 2010.
Rådmannen vil minne om at regnskapet for 2009 avlegges uten overskridelser på vedtatte
hovedområder. Denne hovedrevisjonen indikerer at vi er i ferd med å få på plass en økonomisk
planlegging og oppfølgning som gir større forutsigbarhet – og samlet bedret budsjettmessig styring.
Som fremgår av regnskaps- og tertialrapporten er det grunnlag – og med basis i en forsiktig
prognostisering – og anta at fellesområdene vil gi merinntekter/besparelser på i sum 1,5 mill. kroner på
årsbasis. Prognosen er så vidt trygg at det ville være forsvarlig å vedta en disponering av disse midlene
– gjennom en budsjettendring.
Ut fra en samlet vurdering finner rådmannen at dette ikke er hensiktsmessig. Rådmannen har vurdert
eventuelle alternative disponeringer og ville eventuelt prioritert ytterligere nedbetaling av lån (vi har
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fortsatt relativt høy lånegjeld selv om lånegjeldsgraden er betydelig forbedret de siste år), alternativt
avsetning til disposisjonsfond. Se argumentasjonen i sak om regnskap 2010.
Det vil alltid være forutsetninger og usikkerheter knyttet til økonomiske prognoser. Vi har noen
enkeltutfordringer som vil være til sæskilt observasjon i den videre oppfølgning og rapportering:
-

-

-

-

Innenfor sentraladministrasjonen foreligger en tilsynelatende underbudsjettering på
ansvarsområdet service, stab og støtte. I oppfølgningssammenheng sees dette i sammenheng
med de øvrige ansvarsområder og funksjoner under rådmannen. (ledighet i stillinger) Det
vurderes interne budsjettendringer.
NAV – sosialtjeneste. Det er en utvikling innenfor sosialhjelpsområdet som indikerer mulige
overskridelser. Det er for tidlig og konkludere og så langt anses det ikke aktuelt å ta opp
rammeendringer.
Bistand funksjonshemmede og kjøp av tjenester fra Flyndra. Vi er i løpende dialog og
forhandlinger med Flyndra vedrørende betingelser for å opprettholde arbeids/aktivitetstilbudet til denne gruppen. Det kan vise seg å ligge en økonomisk utfordring her.
I forbindelse med budsjett og økonomiplanbehandlingen ble nye retningslinjer som gir kr.
100.000,- i økt tilskudd til den private fysioterapitjenesten oversett. Så langt er dette forutsatt
håndtert innenfor rammen for hovedområdet Helse og sosial.

Rådmannen ber om fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enheter og funksjoner - innenfor
gitte rammer for hovedansvarsområdene, se økonomireglementet - så langt dette ikke kommer i
konflikt med gitte forutsetninger for budsjett og økonomiplan.
Praksis har vært at rådmannen har gjennomført interne budsjettendringer , for eksempel mellom
skoler og fellesbevilgninger skoler og den enkelte skole. Økonomireglementet må tolkes slik at det
generelt er formannskap og hovedutvalg som har denne fullmakten. Rådmannen ber derfor om en
særskilt fullmakt i denne saken og vurderer å komme tilbake – ved en senere anledning – med noe
mulige forslag til nyanseringer/presiseringer av økonomireglementet på dette punkt.

Konklusjon
Budsjettet revideres ikke på hovedansvarsområder pr mai 2010.

.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/1812-23
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Natur

44/10

31.05.2010

Hovedutvalg Folk

35/10

01.06.2010

Formannskapet

42/10

02.06.2010

Inderøy kommunestyre

28/10

21.06.2010

Strateginotat økonomi.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.
Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og
økonomiplan 011-2014”.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.
Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og
økonomiplan 011-2014”.

Side 158

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Avstemming

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.
Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og
økonomiplan 011-2014”.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.
Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og
økonomiplan 011-2014”.

Vedlegg
1 Strateginotat økonomi.
2 Trygghetsalarm til alle minstepensjonister
3 Faktaark nøkkeltall kostra
4 Investeringsbudsjett 2010. Detaljert

Bakgrunn
Rådmannen legger fram et strateginotat som grunnlag for politisk drøfting av retningslinjene for
arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2011-2014. Dette skal behandles i kommunestyret i
desember.
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Det vises til vedlagte notat. Det er viktig at notatet leses som retningsdokument og ikke som et
”bevilgningsdokument” – selv om for eksempel skissen til et revidert investeringsprogram er relativt
detaljert beskrevet.

Vurdering
Strateginotatet søker å belyse en del sentrale økonomiske problemstillinger, prosjekter, utfordringer og
veivalg.
Aktuelle prosjekter synliggjøres i en skisse til en oppdatert investeringsplan som trekkes fram til 2020.
Driftsutfordringer og driftsrammer synliggjøres på et overordnet nivå og mulige strategier for omstilling
og effektivisering likeså.

Konklusjon
Strateginotatet legges fram til polistisk drøfting og tilrås tatt til orienteirng.
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Notat

Til:

Kommunestyret

Fra:

Rådmannen

Dato: 20.05.2010

1. Innledning
Rådmannen redegjør i notatet for de økonomiske hovedutfordringer i budsjett og
økonomiplanperioden 2011 til 2014, og med skisser til investeringsplaner frem til 2020. Dette gir
muligheter for allerede nå og gi sentrale politiske hovedføringer for arbeidet med ”Budsjett og
økonomiplan 2011-2014” som legges fram for kommunestyret til endelig behandling i desember.
Strateginotatet må sees i sammenheng med følgende saker:
-

Hovedrevisjon av budsjettet for 2010 – se sak m/oppdatert regnskapsrapport og årsrapport
og regnskap for 2009.

Strateginotatet har en overordnet form – og innhold. Det er kun prosjekter av vesentlig betydning for
økonomi som omtales. Dette er ikke en komplett økonomiplan, men rådmannen velger å synliggjøre
en mulig investereringsplan med konsekvenser fram til 2020.

2. Prosedyre for økonomiplan og budsjettbehandlingen 2011-2014.
Prodedyren beskrives om lag slik – i henhold til reglement:
1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni. Notatet tar opp de viktigste forutsetninger
og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan.
2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i oktober.
3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i
desember.
Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen.
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3. Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til 2011.
I sak om tertialrapport og hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2010 beskrevet.
Det forventes balanse i driftsregnskapene – med et mulig overskudd.
Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til ny
økonomiplanperiode slik:
1.

Vi har en rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader.

2.

Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften.

3.

Vi nedbetaler våre lån i snitt over 22 år. (13,1 mill. kroner av lån på ca 317 mill. kroner.)
Ved forrige rullering opererte vi med 20 år – dette reflekterer et relativt kraftig lånopptak
ved inngangen til inneværende år for å møte betydelig investeringer i 2010.

4.

Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt for lavt til å tilfredsstille sentrale normer. (3 %)
Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt under
normen. Små driftsmarginer innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt det er
bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift. Som fremgår av
regnskapsrapporter og beretning for 2009; vi registrerer stadig en underliggende
forbedring.

5.

Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som bør nødvendiggjøre en
økning i gjeldsbyrden over tid.

6.

Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike
veg- og bygningskapitalen. ”Krisepakken” bidro noe - men etterslepet i vedlikeholdet er
fortsatt betydelig.

7.

Det nye inntektssystemet gir positive virkninger for Inderøy. (fra 2011) Virkningen er
isolert sett på mellom 2,5 og 3 mill. kroner. Samtidig; med fortsatt stagnasjon i
befolkningsutviklingen, vil vårt inntektsgrunnlag over tid utfordres. Dette må taes høyde
for i økonomiplansammenheng.

Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy
kommune pr. dato finansielt sterkere og nærmere snittet av sammenlignbare kommuner når det
gjelder underliggende økonomisk handlingsevne. Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere
enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede.
To sentrale nøkkeltall fra Kostra som beskriver finansiell styrke - 2009 tall(foreløpige) Kostra:
Inderøy

Snitt NT

Snitt landet

Lånegjeld i prosent av driftsinntekter:

76,4 %

71,4 %

62 %

Fondsavsetninger i prosent av driftsinntekter:

0,5 %

2,4 %

4,6 %
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Det finnes ikke noe rasjonelt grunnlag for å anta at Inderøy kommune ”tjener” på og være innrettet
atypisk finansielt over tid. Om Inderøy kommune over tid låner mer enn andre så er det i praksis det
samme som at tjenestetilbudet blir lavere enn andre. ( inntektene er de samme) En tilpasning til
snittet i Nord-Trøndelag når det gjelder lånegjeld, innebærer at lånegjelden bør reduseres med vel 20
mill. kroner. Tilpasning til landssnittet tilsvarer en reduksjon på rundt 55 mill. kroner. Avsetninger til
fond tilsvarende snittet i Nord-Trøndelag tilsier økte avsetninger med 6 mill. kroner (jfr. også sak med
forslag til disponering av regnskapsmessig overskudd). Tilsvarende vil tilpasning til et landssnitt
tilsvarer en økning i fondsnivået på ca 12 mill. kroner.

4. Vårt utgangspunkt som tjenesteprodusent og tilrettelegger for samfunnsutvikling ved
inngangen til perioden. En beskrivelse av status utgangspunkt i kommuneplan (ref
gjeldende økonomiplan.)
I Inderøy kommunes kommuneplan for 2006-2018 skilles det mellom kommunens rolle som
tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.

Hovedstrategiene er knyttet til:
Næring, ressurser og miljø
Bo og leve
Ungdom og kultur
Frivillighet
Tjenesteprodusenten
Det er listet opp en serie med strategiske punkter – fokuspunkter – både for rollen som
tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.
Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig
investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager og som i 2007 plasserte
kommunen blant de mest gjeldstunge.
De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon
hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i
driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling.
På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter og vi står ved inngangen til 2011
økonomisk rustet til å øke innsatsen, jf. Inderøy 2020. Nedenfor er summarisk kommentert
oppfølgningen av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen.
Tilretteleggeren/samfunnsutviklerrollen. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante og
også på dette området tas fortløpende initiativer på ulike områder. Det vil alltid være en utfordring å
etablere de gode initiativer – som gjør forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på

Side 163

dagsorden en periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet ”Inderøy 2020” vil dette bli
et sentralt delfokusområde. Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en viss tyngde og
fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer. (Kommunedelplan Røra og
utbygging av Nessjordet er to stikkord). Inderøy kommune har vært og er en aktiv pådriver for å
utvikle Innherredsprogrammet. Dette programmet er nå i ferd med å bli revitalisert. I mangel av
private ferdigstilte tomteområder, arbeider kommunen med å tilby kommunale alternativer.
Straumen, Røra og Kjerknesvågen har nå hovedfokus. Kultursmia er pr i dag et noe passivt
instrument med relativt sjeldne møter, samtidig som det faktiske samarbeidet mellom aktørene på
mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av samarbeidsarenaene.
På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å understøtte arven
etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av frilufts- og naturområder i et folkehelseperspektiv og sikre
kultur-, idretts og fritidsaktiviteter for alle – så er dette et område hvor Inderøy i utgangspunktet er
solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i samsvar med kommuneplanens
prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne realisere. Miljøplanen er
fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv.
Det er for øvrig under planlegging en revisjon av Overordnet kommuneplan. Vi regner med å være i
gang til høsten. Revisjonen vil fokusere på behovet for å forsterke mål- og strategiformuleringer – jfr.
også prinsippene for balansert målstyring.
Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmelsesvis nådd mål. Et sentralt område
som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under
overskriften ”kontinuerlig forbedring” eller ”Gjør det gode bedre ” når det gjelder tjenestetilbudet.
Vi har enda noe og hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt
gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må reformulere en ny
strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet
øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye
anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen – siste eksempel er
samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral.

5. Inderøy kommune og våre prioriteringer sammenlignet med andre. En oppdatert
beskrivelse basert på foreløpige data for 2009.(se tabellvedlegg)
KOSTRA.
KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet
ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe
(Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt
landet eks Oslo.
Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag,
der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til
dels spredt bosetning og lavt innbyggertall.
Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper:
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Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i
aktuell aldersgruppe for tjenesten
Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk
tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen
innbyggere.
Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå.

Vurderinger med utgangspunkt i foreløpige KOSTRA-tall for 2009.
Finansielle nøkkeltall.
Inderøy kommune har hatt en svært høy lånegjeld som har trukket tungt på midler til drift. Dette har
endret seg, og Inderøy nærmer seg snittet for kommunegruppe 11, men fortsatt godt over
landsgjennomsnittet.
I 2009 var netto lånegjeld 76,4 % av brutto driftsinntekter, mot 90 % i 2008. Nord-Trøndelag ligger på
71,4 %, en marginal nedgang fra året før. Landet samlet har hatt en nedgang fra 55 % til 48 % fra
2008 til 2009.
Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak;
Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten,
renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt
sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede.
Gebyrsatser.
Brukerbetaling sfo er nå harmonisert med satsene slik de framkommer i standard sammenlikning.
Drift.
Driften framstår som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig
effektive eller kostnadskrevende.
Eiendomsdrift.
Det området som tidligere har kommet relativt dårligst ut. Foreløpige tall for 2009 er ikke så
entydige. Vi må avvente endelige tall og en nærmere analyse før vi kan ha en oppfatning av hva om
dette reflekterer realiteter eller teknikaliteter.
Barnehage.
Inderøy har nå en dekningsgrad lik landsgjennomsnittet. Brutto driftsutgifter per barn er i 2009
under landsgjennomsnittet, mens kommunen i 2008 var på samme nivå.
Grunnskole.
Brutto driftskostnader per elev har i 5-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet
samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på
bakgrunn av skolestrukturen, framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et
fåtall kommuner i Nord-Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy.
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Kommunehelse.
Det området som kostnadsmessig har økt sterkest i 5-årsperioden, og ligger nå over alle
sammenligningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper. For området forebyggende
helsearbeid for aldersgruppen 0-20 år har kommunen lavere kostnader enn samtlige
sammenligningsgrupper.
Pleie og omsorg.
Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper.
Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy.
Sosialtjenesten.
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er fortsatt lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og
samarbeidet med Flyndra Vekst A/S.
Kultur.
Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er
betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden.
Bemerk at lave kostnadsnivåer i Inderøy i vesentlig grad reflekterer et lavt inntektsnivå. Som
anført nedenfor er kommunens inntekt pr. innbygger betydelig lavere enn snittet av kommuner.
Våre utgifter pr. innbygger må selvsagt ligge tilsvarende under.

6. Antatte rammebetingelser i økonomiplanperioden.

Overordnede trekk ved samfunnsutviklingen.
Befolkningsutviklingen. Fortsatt sentralisering – også regionalt?
På tross av at ny teknologi i økende grad gjør det mulig å betjene markeder uansett geografisk
plassering av næring, er det ikke til å komme forbi at sentraliseringskreftene i samfunnet fortsatt er
sterke. Inderøy merker dette i form av en stagnasjon i befolkningsutviklingen; en utvikling som har
motivert til satsningen Inderøy 2020.
Vi må anta at vi regionalt er utsatt for en stadig forsterket konkurranse om bosetting og
næringsetablering.
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Statistikk fra SSB (fremskrevet folkemengde etter aldersgruppe og middels nasjonal vekst) indikerer
at Inderøy bør ha muligheter for en gunstig befolkningsutvikling – totalt sett.
Aldersgruppe År 2010 År 2012
0-5 år
6-15 år
16-19 år
20-66 år
67 år og
eldre
SUM

År 2014 År 2016 År 2020 År 2025 År 2030

403
858
374
3455

388
832
379
3470

407
784
380
3461

400
775
354
3461

415
750
335
3414

422
762
309
3374

423
774
311
3365

767
5857

835
5904

906
5938

969
5959

1128
6042

1305
6172

1429
6302

SSB- statistikken har lenge prognostisert vekst i Inderøys befolkning. I praksis har befolkningen i
Inderøy beveget seg rundt 5800 (+/-) etter 1990.
Det interessante med denne statistikken er endringen i befolkningssammensetningen – hvor de eldre
blir flere og de yngre blir færre. Dette er en utvikling for landet som helhet og som vil kreve –
innenfor uendrede rammer – at kommunale ressurser må flyttes til fordel for den eldre befolkning.
Kommunesektorens finansielle rammer. Kommuneøkonomiproposisjonen.
Det er i praksis staten som bestemmer kommunesektorens økonomiske handlefrihet.
Distriktskommuner som Inderøy er spesielt avhengig av statlige overføringsordninger. Dagens
inntektssystem er knyttet til omfanget av kommunens forpliktelser. Grovt sett betaler staten for den
oppgaven kommunen gjør for sine innbyggere. Reduseres/økes antall innbyggere, reduseres /økes
overføringene. Størrelsen på reduksjonen/økningen er avhengig av hvem det er som flytter.
Generelt er det grunn til å påregne at de statlige overføringer vil opprettholdes i
økonomiplanperioden for kommuner som holder sin relative befolkningsandel. Om staten pålegger
kommunene nye oppgaver så kan en anta at inntektene styrkes for å dekke kostnadsøkningen.
Kommuneøkonomiproposisjonen, som er lagt fram i mai, gir de foreløpige rammer for den
økonomiske planleggingen for 2011. Det ligger inne en vekst i de samlede inntekter til kommunene –
primært for å dekke opp for en befolkningsvekst på ca 1,5 % pr. år.
Det foreligger et forslag til nytt inntektssystem (jfr. kommuneøkonomiproposisjonen) som i
utgangspunktet øker Inderøy kommunes andel av de frie inntekter. Dette er positivt. Isolert sett
utgjør virkningen 2,7 mill. kroner pr. år – et beløp som bidrar til og lette den økonomiske
planleggingen i tiden som kommer. Dersom denne nye muligheten benyttes til og 1) svekke det
løpende arbeidet for å effektivisere våre tjenesteområder og/eller 2) svekke egne inntekter så blir
denne muligheten lett en bortkastet mulighet.
Jeg minner om at Inderøy kommune er en inntektssvak kommune i utgangspunktet. Kostratallene er
svært tydelige. Inderøy kommune har brutto driftsinntekter pr. innbygger i 2009 på kr. 54800,-,
sammenlignet med Nord-Trøndelag på kr. 62990,- og landet utenom Oslo kr. 57886,-. Brutto
driftsinntekter er en klar indikator på grensene for hvor mye ressurser kommunen har til
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tjenesteyting. I den grad kommunen ønsker å være konkurransedyktig på kvalitet og nivå på
kommunale tjenester i fremtiden, er det all grunn til å ta vare på og eventuelt øke
egenfinansieringen.
Noen andre ”føringer” i kommuneøkonomiproposisjonen. Punktvis.
Regjeringen varsler fortsatt fokus på fraværsproblematikken og vil videreføre et Kvalitetsprogram,
fase 2. Det fokuseres på utviklingsarbeid og innsats innenfor styring, ledelse, egenkontroll og etikk.
Videre fremheves kravet til kommunene på miljø, klima og energiområdet. Proposisjonen tar opp
behovet for å styrke kommunenes ”faglige” slagkraft gjennom tettere samarbeid – og eventuelt
frivillig kommunesammenslåing.
Tilskuddet til barnehagene inngår i rammefinansieringssystemet for kommunene fra 2011. Som kjent
gir dette om lag uendret nivå på overføringene til Inderøy sammenholdt med tidligere særtilskudd.
Samhandlingsreformen. Det skal arbeides videre med regelverket. Kommunene vil ikke bli pålagt nye
oppgaver uten at disse er finansiert.
Omsorgsplan 2015. Denne forutsetter vekst i personellkapasiteten på omsorgsområdet i årene som
kommer. Ordningen omfatter videre et investeringstilskudd på hhv 20 % til omsorgsboliger og 30 %
til sykehjemsplasser. Kompetanseløftet skal bidra til øke kompetansenivået. Satsningen har særskilt
fokus på helsefagarbeideropplæringen. Demensplan 2015 er en delplan under omsorgsplan og har
fokus på dagaktivitetstilbud, pårørendeskole og sikre bedre utredning og diagnostisering.
Ytterligere opptrapping av rusfeltet. Opptrappingsplanen løper til og med 2010. Regjeringen vil se
nærmere på oppfølgning.
Det fokuseres på folkehelsearbeidet.
Kvalifiseringsprogrammet har som hovedformål og redusere bruken av sosialhjelp som langtidsytelse
gjennom å sikre at flere kommer i arbeid. Midlene til programmet vil fra 2011 bli lagt inn i
rammetilskuddet til kommunene. Det er foreløpig uklart om hva den økonomiske effekten av dette
blir for Inderøy.
Kommunalt barnevern. Det er en målsetting å øke antallet ansatte med 400 i 2010. (Inderøy
kommune har styrket innsatsen) Regjeringen vil fram mot fremleggelsen av statsbudsjett ”overvåke”
utviklingen med hensyn på behov for ytterligere tiltak.
Ressurskrevende tjenester og finansieringen av denne. Regjeringen varsler videre arbeid med
ordningen for å gjøre den mer målrettet.
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7. E n skisse til økonomiske hovestrategier for perioden 2011 til 2014 (og med fremskrivning
frem til 2020)

Investeringsplan – en skisse med perspektiv frem til 2020
Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan - og ut fra ny kunnskap - er skissert mulige rammer for
investeringene fremskrevet til 2020. Det vises til vedlagte detaljerte investeringsplanbeskrivelse.
Investeringsrammene.
Inderøy kommune har de siste år redusert lånegjeldsnivået relativt og absolutt og dermed redusert
kapitalkostnadenes belastning i regnskapene. Dette gir gradvis økt handlefrihet - over tid økt
handlefrihet. Vi har fortsatt ikke tilpasset lånegjeldsnivået til et normalnivå og vil måtte søke å
begrense investeringsomfanget i årene som kommer.
Nøkkeltall investeringsprogrammet :
Nøkkeltall investering og finansiering
Forutsetninger:
Driftsinntekt 2010
Prisstigning
Inntektsvekst
Ant lånegjeld 31.12.2010
Antatt avdrag pr år
Lånegjeld/driftsinnt p.t
Mål lånegj/driftsinntekt
Nøkkeltall

325000
3,00 %
3,50 %
295 380
13000

91 %
70 %

Økonomiplan

Lang sikt

2011-2014

2011 2020

Brutto investeringer

79025

100873

Lånebehov
Lånebehov pr år

23220
5805

95918
9592

Antatt lånegjeld

266600

261298

73,3 %

60,4 %

Lånegjeld/driftsinnt
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Investeringsprogrammet (som skisseres frem til 2020 – som også gjort i gjeldende økonomiplan)
åpner for en svak økning i de samlede investeringer. Vi legger til grunn et måltall om at lånegjelden
over tid ikke bør overstige 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2010 er vi på 91 % (ca 76 % ved
utgangen av 2009), utgangen av 2014 73,3 % og utgangen av 2020 60,4 %. Rammemessig må
investeringsplanen anses forsvarlig; bemerk dog en relativt betydelig opphopning av
investeringsoppgavene i 2010/2011.
Bemerk at investeringsprogrammet fortsatt legger til grunn ivaretakelse av nåværende skolestruktur
i perioden frem til 2020. Investeringsbehovet vil således primært være knyttet til ombyggingstiltak.
Rådmannen anser likevel fortsatt at skolestrukturen i Inderøy er godt faglig, sosialt og
samfunnsmessig begrunnet. Med et eventuelt fortsatt fallende elevtall vil denne bedømmingen etter
hvert kunne bli utfordret.
IKT-investeringene videreføres med vel 1 mill. kroner pr. år – noe over nivået gjeldene økonomiplan.
Vi har fokusert relativt sterkt på IT-siden og mulighetene for å bruke IT enda mer systematisk for å
understøtte en effektiv tjenesteproduksjon. Det mest konkrete resultatet er utbyggingen av våre
Internett/Intranettsider. Innbyggertjenester på nett vil være ytterligere i fokus fremover. IKT-strategi
Invest har latt vente på seg; jeg legger til grunn at denne strategien er på plass og besluttet før
budsjett og økonomiplanrevisjonen. I utgangspunktet er IT-området et typisk samarbeidsområde og
rådmannen legger til grunn at de tyngste IT-investeringene vil bli gjennomført i Invest-regi og
reflekteres i våre driftsregnskaper.
Administrasjonsbygget. Byggingen igangsettes i disse dager og med plan om ferdigstilling innen m
ars 2011. (aktuelt tidspunkt for overføring av økonomifunksjonen fra Steinkjer.)
Kulturcampus/Videregående skole. Samlet kostnadsoverslag er i skissen økt til 13 mill. kroner.
(prisjustering primært) Etter planen skal drøftingene med fylkeskommunen om et
Kulturcampusprosjekt starte opp over sommerferien. Jeg legger til grunn at en samlet god løsning vil
kreve relativt betydelige investeringsmidler. Behovet for å sikre Kulturhuset for fremtiden som en
kraftfull arena er åpenbar.
Utbyggingen av Sandvollan skole er i full gang og skal etter planen ferdigstilles før skolestart høsten
Idrett/anlegg. I investeringsskissen er lagt inn 15 mill. kroner til idrettsanlegg i perioden fra 2015; dvs
en forskyvning til etter økonomiplanperioden. Den samlede hallkapasiteten – inkludert hallkapasitet
i Kulturhus og Samfunnshus – står ikke tilbake for hallkapasiteten i andre kommuner. Vi kjenner
likevel til et etterspurt behov for ytterligere kapasitet. Flerbrukshall på Sandvollan har vært utredet i
forbindelse med skoleutbyggingen. Behovet for utvidet hallkapasitet i tilknytning til kulturhuset har
vært ”til observasjon” lenge. Det er etterspurt – og under konkretisering – et forslag til hallprosjekt
på Røra. Det er viktig å merke at det er driftskostnadene som representerer den største utfordringen
i slike prosjekter. Før beslutning eventuelt tas om/når og hvor en eventuell ny hall i Inderøy skal
lokaliseres, må de samlede langsiktige kostnadsmessige konsekvenser grundig vurderes. Vi avventer
fortsatt revisjon av anleggsplanen for Idrett som et sikrere grunnlag for den økonomiske planlegging.
Jeg forventer at denne ferdigbehandles til høsten.
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Samfunnshuset. Det satt av 5 mill. kroner til investeringer(eventuelt sanering av) i Samfunnshuset i
2014 – i samsvar med gjeldende økonomiplan. Samfunnshusets fremtidige skjebne må sees i
sammenheng med planene for oppgradering av Kulturhuset, skolebyggplaner – se nedenfor mv.
Orgel Sakshaug kirke. Det er nødvendig å renovere/bygge nytt orgel i Sakshaug kirke. Det er så
langt samlet inn private midler med godt over 1 mill. kroner. Investeringskostnaden kan komme opp
i 8 mill. kroner. (midlere anslag) Gjennomføring av en slik investering vil være avhengig av et
”spleiselag”. Utbyggingen vil foregå over en 5 års periode. I investeringsskissen er avsatt 0,5 mill. pr
år som kommunal andel innenfor en totalramme på 3 mill. kroner.
Skolebygg/ Skissen til investeringsplan baserer seg på en videreføring av den desentraliserte
skolestrukturen. I skissen til investeringsplan er satt av i alt 30 mill. kroner til større investeringer i
skolebygg etter 2014. (en viss forskyvning i forhold til gjeldende økonomiplan) Selv om vi pr. i dag –
og etter Sandvollan utbyggingen – antas å ha rimelig oppgraderte skoler – må det påregnes behov for
større omgjøringer/nybygg. Deler av ungdomsskolen sliter med ikke- funksjonelle bygningsmessige
løsninger; brakkeløsningene ved Sakshaug barneskole må på et eller annet tidspunkt håndteres etc.
Demensboliger/tilbud. Revisjon av helse og sosialplanen – forutsatt sluttbehandlet i
kommunestyret i desember 2011 – vil gi grunnlag for den videre planlegging av ulike tjenestetilbud,
herunder tilbudet til demente. Gjeldende vurdering er fortsatt at det opprinnelige konsept med 16
langtidsplasser i et eget boligkompleks med bemanningsdekning som i sykehjem, blir
uforholdsmessig økonomisk krevende. Det synes uomtvistelig nødvendig å finne frem til et nytt
konsept for oppgradering av tilbudet på dette området. Inntil det foreligger en konkret revidert plan,
bibeholdes en investeringsramme på 20 mill. kroner inn i skissen. Investeringsutgiftene forskyves
ytterligere ut i tid.
Boligtilbudet til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov/ressurskrevende
brukere. Døgnbaserte tjenester til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov (PO)gis
i dag i 3 (til dels 4) boliger. I Bucktrøa er døgntilbudet delvis avviklet, men med stadig krav om
reetablering av full døgntjeneste. Etter rådmannens vurdering er denne strukturen ikke
formålstjenlig og økonomisk bærekraftig på sikt og det arbeides nå konkret med å utvikle mulige nye
konsepter.
Det er i investeringsskissen avsatt 5 mill. kroner i 2011til nybygg - i samsvar med gjeldende
økonomiplan. I utgangspunktet bør det være mulig å gi tilbudet til samtlige med behov for
kommunal bolig i et bofellesskap; alternativt maksimalt to. Vi er allerede i dag i den situasjon at 3
leiligheter står tomme i våre bofellesskaper.
Avlastningsbolig. Investeringsmidler til mulig avlastningsbolig tas inn i investeringsbudsjettet med
et kostnadsoverslag på 3 mill. kroner og for gjennomføring i 2011/2012. Den konkrete løsning blir å
utrede i sammenheng med revisjon av helse og sosialplanen. Det er uansett driftskostnadene som er
de største utfordringene her.
Familiesenter. Samling funksjoner helse-, rehabilitering barnevern i Helsehuset. Familisenteret vil
bli realisert i Helsehuset. Utbyggingen gjennomføres som en del av en samlet investering med
bygging av nytt administrasjonsbygg – se over – og omgjøring i Helsehuset. Investeringsbeløpet
inngår i oppsettet under Administrasjonsbygginvesteringen.
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Startlån. Det skisseres behov for bevilgning på ca 1 mill. kroner hvert år. Dette beløpet er ikke lagt
inn i vedlegget.
Ombygging brannforebyggende tiltak, energiøkonomisering og omgjøring HMS mv. Den samlede
investeringsrammen økes noe sammenholdt med gjeldende plan.
Boligtomter. Rammene for investeringer er økt. Dette reflekteres i behovet for kommunalt initiativ
for tilrettelegging av boliger hvor det private markedet ikke makter oppgaven. Gangstadhaugen 2 er
under ferdigstilling og prosjekter på Røra er under forberedelse. Oppstart av reguleringsplan for
Kjerknesvågen vil gi rom for tilrettelegging av nye tomtearealer.
Under overskriften Stedsutvikling for øvrig grupperes investeringer, Ness-prosjektet og generelle
stedsutviklingstiltak og opparbeiding næringsareale. Kostnadsrammene økt i forhold til gjeldene
økonomiplan. Investeringsplanen legger til grunn en total investeringsramme på Ness på 30 mill.
kroner. Det må forventes at prosjektet vi kreve en kommunal egenandel – dvs hele investeringen
kan ikke forventes dekket opp ved salg og eller tilskudd.
Annen stedsutvikling gis en investeringsramme på 8 mill. kroner og med et årlig bevilgningsnivå på
1,5 mill. kroner. Innenfor denne bevilgning kan det være aktuelt å yte tilskudd til investeringer i
bredbånd til områder hvor det markedsmessig ikke er grunnlag. Se også prosjekt Inderøy 2020.
Kommuneveier. Investeringsrammene foreslåes økt noe i forhold til gjeldende plan. Etterslepet er
påtagelig og det er uakseptabelt at en del av det kommunale vegnettet fremstår som ufremkommelig
i vårløsningen. Det vises for øvrig til den pågående revisjon av vegplanen.
Var-området. Det skisseres et årlig reinvesteringsbehov i ledningsnett på ca 2 mill. kroner.

Skissen til investeringsprogram innebærer en opphopning av investeringer i 2010 og 2011. Skissen
innebærer en viss – men ikke vesentlig – økning i investeringsomfanget sammenlignet med gjeldende
plan. Over tid vil programmet gi et årlig netto lånebehov tilsvarende våre løpende avdragsbetalinger
– dvs. ca 13 mill. kroner.

Et investeringsprogram i denne størrelseorden er således forsvarlig – under forutsetning av:
1. at kommunen makter å opprettholde en nedbetalingstakt på lån på 2009-nivå
2. at vi budsjettmessig over driften avsetter midler til finansiering av investeringer i
størrelsesorden 3 mill. kroner pr. år. (1 mill. kroner mer enn i inneværende år)
3. at salg av kommunal eiendom/tomter mv innbringer totalt ca 26 mill. kroner frem til 2020
(sett i forhold til investeringer i tomtearealer).
4. at inntektsutviklingen følger anslag som beskrevet nedenfor.
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Driftsrammene.
En skisse til et budsjett for økonomiplanperioden er spesifisert nedenfor: (alt i faste priser)

Område/enhet/ansvar
Fellesområde inntekter*

Fellesområde diverse
Renter og avdrag

Disponibelt netto drift

Fellesområde tileggsbevilgninger

Oppr
Budsjett
2010

Rev budsjett
2010

Budsjett
2011

Budsjett
2012

Budsjett
2013

Budsjett
2014

-227347

-227347

-231000

-231500

-232000

-232500

-12141

-12141

-12500

-12500

-12500

-12500

22188

22188

24300

24800

25000

25000

-217300

-217300

-219200

-219200

-219500

-220000

5508

4819

5508

5508

5508

5508

2728

2728

2728

2728

2728

2728

16738

16877

17500

17500

17500

17500

9896

10096

9896

9896

9896

9896

Oppvekst

70549

70549

70341

69300

69000

68841

Helse og sosial

81209

81209

82200

82941

83541

84200

Kommunalteknikk

27877

27877

28300

28600

28600

28600

68

68

0

0

0

0

2727

3077

2727

2727

2727

2727

0

0

0

0

0

0

215 800

219 500

220 000

220 500

221 000

Politisk organisasjon med mer
Rådmann, service, stab og støtte
Kultur og informasjon

Vann og avløp
Næring og plan

Sum/avvik

* herav skatt og rammetilskudd

1. Fellesområde inntekter. Inntektsanslaget bygger på følgende sentrale forutsetninger:
1) Inntekter fra skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning bygger på KS sine
fremskrivninger men hensyntar følgende
i.

at Inderøy kommune får videreført 3,1 mill. kroner i faste skjønnsmidler som
kompensasjon for manglende distriktstilskudd m.v.

ii. at befolkningen i Inderøy holder seg på dagens nivå.
iii. alminnelige krav til forsiktighet i inntektsanslaget på dette tidspunkt.
2. Uendret eiendomsskatt med ca 2,8 mill. kroner pr. år og uendrede skjønnsmidler til barnehager
mv. Bemerk at det teknisk ikke er tatt hensyn til at driftstilskudd og skjønnstilskudd til
barnehagene fra 2011 er lagt inn i rammetilskuddet. Dette har ingen betydning for realitetene i
prioriteringene.
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3.

Fellesområde diverse. I budsjettskissen forutsettes avsetninger til egenfinansiering
investeringer med 3 mill. kroner årlig – dvs. ca 1 mill. kroner mer enn i dag.
Vi antar at pensjonsbelastningen i våre regnskaper i perioden ikke øker mer enn den alminnelige
lønnsutvikling. Dette kan være noe optimistisk.

4. Renter og avdrag. Belastningen er beregnet ut fra et mulig investeringsprogram som skissert
over. Bemerk at avdragene opprettholdes konstant på 2010- nivå. Det innebærer at vi i en
overgangsperiode (økonomiplanperioden) etter dette opplegget avviker noe fra en mulig
målsetting om en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 20 år.

Bemerk at driftsrammene - disponibelt netto drift – økes med reelt 1,9 mill. kroner i 2011. (etter
dette opplegget)

5. Rådmann, støtte og stab. Området er samlet sett bygget ned de senere år. Vi har behov for å
understøtte utviklingskapasiteten på tjenesteområdene. Det foreslås en rammestyrking for å
gjøre dette mulig.
6. Oppvekstområdet må påregne en reduksjon i rammen med fallende elevtall. Innenfor en
forutsetning om stabil befolkning vil antallet unge gradvis bli redusert. Målsettingen vil være
selvsagt være vekst i befolkningen. I økonomiplansammenheng må en imidlertid legge
forsiktighetshensyn til grunn og slik at planleggingen bygger på realistiske og ikke oppblåste
rammer.
7.

Det legges inn en vekst for helse og sosialområdet fra 2011 og fremover. Følgende
kostnadsdrivere må hensyntas:
a. DMS-prosjektet. Vi kan ha håp om at staten finansierer kostnadene frem til reformen –
men kan ikke overse risikoen for en kommunal egenandel på inntil 1 mill. kroner i 2011.
b.

Kommunale avlastningstjenester for unge funksjonshemmede. Rådmannen ser for seg at
vi må inn med økte driftsmidler til formålet, jfr. også mulig bygging av avlastningsbolig.
En avlastningsbolig med heldøgnsberedskap vil kunne beløpe seg til godt over 2 mill.
kroner i årlige driftskostnader. Det er derfor viktig at den videre planlegging finner
løsninger som kan sikre god samlet ressursutnyttelse gjennom
samarbeide/samlokalisering med andre tjenester.

c. Den alminnelige behovsutvikling på området for eldreomsorg vil gradvis legge press på
de økonomiske rammene.
8. Kommunalteknikk. Det legges inn en rammeøkning primært for å møte økte leieutgifter som
følge av etablering av nytt lege og fysioterapisenter.
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Effektivisering/kostnader.
Rådmannen vektlegger følgende:
-

generelt arbeidet med kostnadsbevisstheten; dog må det understrekes at denne er
gjennomgående sterk i vår organisasjon. Det sløses ikke, men vil alltid finnes
generelle muligheter for besparelser.

-

forsering av arbeidet med å bedre innkjøpsvilkår etter at det er inngått
samarbeidsavtale i Invest.
fokus på sykefravær/nærvær. Vi har hatt en økning og det er økonomiske potensialer
knyttet til en reduksjon.

-

strukturendringer botilbud psykisk funksjonshemmede. Det er mulig at tidligere
prognoser for potensialer kan være satt noe høyt.

-

full gjennomgang av bemannings- og turnusstrukturen på pleie og omsorgsområdet
og bistand funksjonshemmede sett under ett. Dette er under forberedelse.

-

gjennomføring av planer for effektivisering av FDV-området. Vi er i gang, en del er
allerede tatt ut, og vi har som underliggende målsetting å hente ut ytterligere
besparelser.

-

bedre samordning av den administrative ressursbruken i skolene - dog innenfor
gjeldende skolestruktur og styringsstruktur. Samarbeide skole/barnehager med sikte
på bedre ressursutnyttelse. (vikarbruk mv)
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Inderøy kommune

Notat
Kommunestyret
Til:

Fra:

Rådmannen
Dato:
25.05.2010

Sak 2009/1812-25

Tilbud om trygghetsalarm til hjemmeværende minstepensjonister.
Det vises til vedtak i sak 43/08 budsjett 2009 m/økonomiplan 2009 – 2012 pkt. 1hvor administrasjonen
bes om å utrede behov for trygghetsalarmer for hjemmeværende minstepensjonister som ikke har
hjemmetjeneste fra kommunen. Det bes også om en økonomisk vurdering av hva dette vil koste
kommunen.
Det er redegjort for faktum og vurderinger i tidligere sammenhenger – herunder implisitt vurdert i
forbindelse med siste budsjett- og økonomiplanbehandling. Slik vedtaket er formulert inviteres til en
eksplisitt vurdering og tilbakemelding og rådmannen velger å gjøre dette i form av et notat som vedlegg
til Strateginotat økonomi.
Det er i Inderøy kommune pr mars. 2010 - 248 minstepensjonister. Vi har i tillegg 69 uførepensjonister.
Av minstepensjonistene er i dag 32 tildelt trygghetsalarm. Det er altså 216 personer som p.t. ikke har
trygghetsalarm blant minstepensjonistene.
Et kostnadsbilde kan beskrives slik:
Anskaffelseskostnader ca kr. 5000,- pr enhet

1,20 mill. kroner

Drift og kapitalkostnader:
Økte kostnader driftsavtale med brannvesenet:
Sannsynlig økt bemanningsbehov – et halvt årsverk:
Kapitalkostnader:
Total belastning drift - anslag:

kr. 140.000,kr. 250.000,kr. 90.000,kr.480.000,-

Økt bemanningsbehov er et grovt anslag basert på økt behov for hjemmesykepleietid og mulig økt
hjemmehjelpsbehov. Med utvidet tilbud må en forvente noe mer etterspørsel etter slike tjenester.
Et tilbud om trygghetsalarm til hjemmeværende minstepensjonister vil teoretisk kunne forebygge bruk av
høyere omsorgsnivåer. Det er svært vanskelig å anslå hvor sterk en slik effekt/sammenheng vil være.
Når rådmannen uansett ikke vil tilrå en slik løsning, så bygger dette på en prinsippiell vurdering. Tildeling
og prioritering av trygghetsalarmer må – som tildeling av andre tjenester fra bistands- og omsorgsområdet
– bygge på en vurdering av behov.
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Nøkketall Kostra
Type nøkkeltall
GEBYRSATSER
Foreldrebetaling SFO høg sats

Gruppe/årstall

År 2005

År 2006

År 2007

År 2008

År 2009

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

1295
1660
1372
1614

1295
1910
1468
1674

1333
1804
1474
1716

1606
1938
1617
1802

1745
1862
1643
1766

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

1030
1056
950
1013

1030
989
928
942

1057
1007
993
977

1074
1068
1009
1012

1180
1112
1054
1063

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

1872
1933
2316
2128

1992
2068
2303
2210

2328
2225
2414
2355

2470
2373
2501
2515

2519
2512
2619
2623

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

5000
13255
10624
11050

5000
11417
10115
10292

5000
11499
9600
10865

5300
7345
6104
10215

5300
8181
6404
9649

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

3384
2635
2914
2492

3480
2807
2872
2563

4100
2974
2921
2723

4330
3315
3087
2923

4243
3484
3292
3043

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

13000
15409
12693
11988

13000
13403
11910
11780

13000
14050
11416
12637

13800
8815
7271
11028

13800
9921
8289
10477

Foreldrebetaling SFO lav sats

Årsgebyr vannforsyning

Tilknytningsgebyr vann

Årsgebyr avløpstjeneste

Tilknytningsgebyr avløp
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Årsgebyr avfallstjeneste
egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

1969
1888
2172
1882

2127
1943
2265
1943

2409
2062
2391
2034

2565
2140
2504
2157

2820
2242
2697
2296

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

-0,7
-6,9
1,7

2,2
3,0
12,7
2,7

5,8
3,2
3,5
2,5

12,9
3,3
3,3
2,9

10,3
4,8
10,9
2,9

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

-

-

3219
2896
3019
2919

3662
3342
3136
3348

3102
3491
3322
3565

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

-

-

10,4
8,3
9,3
9,0

11,5
9,0
9,2
9,7

9,1
8,7
8,8
9,7

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

-

-

13,5
12,6
12,0
10,8

14,2
15,4
16,2
14,3

13,9
15,1
15,1
13,5

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

-0,6
1,7
0,9
3,5

3,5
3,8
3,6
5,2

-0,7
0,3
0,2
1,9

0,8
-1,6
0,1
-0,7

2,6
2,0
2,4
2,7

KJØP AV TJENESTER
Andel kjøp fra andre off. virksomheter;
administrasjon, styring og fellesutg. i %

KOMMUNAL EIENDOMSDRIFT
Netto drift i kr per innbygger

Netto drift i % av samlede netto driftsutg

Energikostn i % av brutto driftsutgifter

FINANSIELLE NØKKELTALL
Netto driftsresultat i % av brutt driftsinnt
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Netto lånegjeld i % av brutto driftsinnt
egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

89,0
61,9
75,6
56,0

94,1
63,3
72,6
55,4

91,0
63,9
74,8
59,5

90,4
64,3
71,8
60,2

76,4
65,9
71,4
62,0

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

212,5
177,6
184,5
166,6

200,4
177,0
178,8
166,6

204,3
183,4
186,8
173,7

203,5
187,1
186,0
171,3

209,7
186,8
180,9
173,4

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

1,8
1,7
2,4

1,9
1,7
2,5

1
2,3
2,0
2,7

0,9
2,4
2,1
2,7

0,9
2,3
1,9
2,5

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

3,1
2,0
1,7
2,2

3,0
2,0
1,6
2,1

3,7
2,1
2,0
2,4

3,2
2,4
2,5
2,9

3,1
2,4
2,3
2,6

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

68,5
76,0
79,1
76,1

78,9
81,4
84,4
80,8

84,1
84,0
87,4
84,9

86,7
87,1
91,6
88,0

88,2
88,4
93,0
89,2

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

70,5
63,8
54,7
52,5

74,7
62,5
51,1
51,7

74,9
62,3
50,5
51,8

73,8
61,5
48,7
52,3

71,8
60,4
48,1
52,2

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt

Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter

BARNEHAGER
Netto drift sektoren i % av kom netto drift

Andel barn 1-5 år med barnehageplass %

Andel barn i kom bh i fht alle barn i bh
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Korr brutto driftsutg per barn i kom bh
egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

98597
89162
86050
95020

92339
97253
97233
102595

111483
106368
105051
111689

126689
118544
121296
126507

128088
129073
127330
132795

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

65038
68630
66395
65654

69483
73425
70557
69416

73774
75819
74907
73679

78259
82103
80054
78868

84225
87841
87086
83897

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

12,2
12,4
13,1
13,4

12,7
12,1
13,0
13,4

13,2
12,1
12,8
13,2

13,5
12,2
12,6
13,2

11,9
12,0
12,0
13,0

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

13,9
14,4
15,0
15,0

13,8
14,2
14,8
15,0

14,8
14,2
14,9
14,9

13,8
13,7
14,4
14,6

14,3
13,9
14,4
14,6

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

1078
1343
1318
1271

1086
1387
1310
1326

981
1428
1411
1402

1810
1578
1564
1517

2143
1894
1892
1715

GRUNNSKOLE
Korrig brutto driftsutg per elev

Gjennomsnitt gruppestørrelse barnetrinn

Gjennomsnitt gruppestørrelse ungdomstrinn

KOMMUNEHELSE
Netto driftsutg per innbygger
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Legeårsverk per 10000 innbyggere
egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

10,0
9,2
9,2
8,9

8,3
9,3
8,9
9,0

8,6
9,4
9,4
9,1

8,6
9,6
9,4
9,2

8,5
9,8
9,3
9,3

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

5234
4892
4297
4330

5044
5418
4735
4708

5068
5632
4955
5068

4782
6159
5830
5507

5161
6809
6840
5889

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

176506
208795
193916
208333

187602
227446
209956
226451

211108
239680
217443
244281

208109
262270
231284
267298

202089
284737
247977
285980

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

60710
76364
69384
73164

66314
83903
75199
79971

72420
88261
78018
85989

73127
96453
82730
93972

70123
103125
87330
99609

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

-

4581
6351
5763
5029

4994
6700
6004
5488

4619
7343
6208
5874

4578
8126
6953
6386

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

-

-

539300
584164
552574
598656

601000
627204
606274
659869

606300
672080
620975
683217

Brutto driftsutg per innb 1-5 år, helsestasjon

PLEIE OG OMSORG
Netto driftsutg per innbygger 80 år og over

Netto driftsutg per innbygger 67 år og over

Netto drift kjernetjenester hjemmeboende

Netto drift per institusjonsplass
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Plasser i inst i % av innb 80 år og oppover
egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

15,4
18,8
16,8
18,7

14,9
18,2
16,7
18,5

15,4
18,2
16,5
18,5

15,0
18,3
16,4
18,5

14,8
18,0
16,4
18,7

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

36
29
31
27

35
29
31
27

39
30
34
28

38
31
31
28

37
31
31
29

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

1749
2024
1708
2226

1882
1998
1690
2236

1483
1925
1662
2173

1522
2007
1701
2249

1681
2114
1734
2437

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

3,4
5,0
4,5
4,8

3,3
4,3
3,9
4,1

3,1
4,1
3,8
3,9

2,5 ikke tall
3,7
4,3
3,5
3,6
3,3
4,0

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

4097
5664
4928
5810

2734
5804
4872
5905

3361
6023
5723
6109

4623 ikke tall
6368
6492
6176
5472
6505
6669

Anndel heldøgnsbem inst og bolig

SOSIALTJENESTEN
Netto dr.utg. per innb 20-66 år

Andel sosialhj. Mottakere i % av innb. 20-66 år

Gjennomsnittlig utbet per stønadsmåned
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BARNEVERN
Netto dr per innbygger 0-17 år

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

3783
3539
2809
3868

4179
3833
3292
4111

4854
4188
3643
4470

5235
4701
4302
4889

5193
5235
4911
5376

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

2,7
4,0
3,3
3,6

2,9
4,3
3,6
3,7

4,1
4,4
4,1
3,9

3,6
4,6
4,4
4,0

3,3
5,1
4,9
4,2

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

192933
212546
198668
201753

178765
206209
191832
205385

198605
215916
212264
211966

183704
225059
226509
225125

233000
243387
233905
249157

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

1144
1157
1033
1222

1121
1233
1166
1345

1060
1363
1235
1462

1292
1420
1287
1553

1305
1495
1405
1587

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

7082
10168
8075
10220

8195
10895
9197
10951

7281
12084
10214
12496

8579
11822
10243
12520

9041
12032
11128
13055

Andel barn med tiltak i % av innb. 0-17 år

Brutto driftsutg per barn utenfor oppr. Fam.

KULTUR
Netto drift kultursektoren per innbygger

Korr br driftsutg per bruker kulturskole
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Net dr utg aktivitestilb barn og unge
per innb 6-20 år

SAMFERDSEL
Netto dr per innb, kom veier og gater

Lengde kommunale veier og gater
per 1000 innbygger

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

-

178
593
421
832

224
539
384
772

117
542
520
801

387
611
568
799

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

430
625
619
530

566
680
667
597

604
747
773
644

613
771
806
662

630
855
850
700

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

13,0
12,6
15,4
9,1

13,0
12,6
15,4
9,1

13,2
12,6
15,3
9,0

13,2
12,5
15,2
8,9

13,1
12,5
15,0
8,8

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

34091
56244
45671
71785

46714
61390
52609
80246

46961
66354
57800
87153

47857
67871
61483
93489

50922
79426
73685
106424

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

176
284
357
108

229
300
293
131

137
372
258
168

75
214
78
84

152
119
93
45

egen kommune
snitt gr. 11
snitt N-Tr.lag
snitt landet u. Oslo

331
460
437
443

496
496
492
469

523
574
551
526

530
571
561
537

549
617
594
564

Brutto dr per km kommunal vei og gate

TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET
Netto dr.utg pr innbygger

BRANN OG ULYKKESVERN
Netto drift beredsk. Mot brann og ulykker pr. innb
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Vedlegg4, Investeringsbudsjett2010. Detaljert.
/ `70

Invest.utg- brutto og netto
2020)
Pr-nr Kostn.est MVA
imat
Amin og elles
1 IT-prosjekter-fra 2007
2 Admbygg/fam-senter

Sal s
Tilsk

(2007Netto
utgift

Finansiering
E ne
midler

Lånopptak

Tidl j Ekudsj- Bu sj
bevilg 2010
2011

000

Rest Forbruk Forbruk
2010
bevilgn hittil ca

onomip anperio en
2011

2012

2013

2014

1500

1500

flere
466

12750
29000

2550
5800

10200
23200

10200
23200

2683
8000

1500
0

7567
0

2000
400

1683
24600

1500
4000

1500

21000

3 Kulturcampus/vgskole 538

13000

2600

10400

10400

1500

poo

4500

4000

442

4058

4500

4000

4 Idrettshall/flerbrhus

15000

3000

12000

12000

550

110

440

440

5000

1000

4000

4000

5 Lysløype Gran

584

6 Samfunnshuset
7 Sakshaugkirke - orgel

3000

Undervisning/oppvekst
SiS
8 sanavollan skole
9 Ungdomsskolen/Flyndra
10 Generelt

11
12
13
14

Helse- og sosial
Omsorgsboliger
Oms-bolig
Oms-bolig avlastning
Annen omb/nybygg

15
16
17
18

Annen utbygging/omgj
branntoreoyggencie
HMS, omgj bygg
540
Energiøkonomisering
548
Annen omgjøring

0

.4.00

0

600

2400

2400

3180
3000
3000

12720
12000
12000

12720
12000
12000

1.51ni

15000
15000

20806
5000
3000
10000

4161
1000
600
2000

16645
4000
2400
8000

16645
4000

20806

SULS

2000
4000

1005
400
800

4020
1600
3200

4020
1600
3200

800

800

11J1J
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u
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0

0

.

15000
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0
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u
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0
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0

0
0
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311011
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0
0

3,000
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o

500

500

1475
1000
1000

o
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SUU
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500
1000

500
1000

19 Sentralvarme Venna

583

1000

200

Utbygging/boligtomter
20 Gangstadhaugen Il
21 Øvrige boligområder

557
541

1324
4500

265
900

1000
3000

59
600

59
600

1000

324
I 4000

0
1500

0
2000

574
0

750
1000

1500

1500

Stedsutvikling for øvrig
22 Utbygg Næss-Straumen
580
23 Annen stedsutvikling

30000
8000

6000
1600

22000
0

2000
6400

2000
6400

17780 - 2000
j

4370
1500

5850
5000

9150

10000
1500

5000
1500

5850
1500
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Investering
2015-2020

6000
4000
8500

3067
0
0
0

182

o

15000

210

Avdrag

Drift

-94

-300

1000

70

5000
2000

0
1000

0

15000
15000

15745

5000
2000

Renter

Sum øklan
OK
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5000

0
0
0

1.000 l000

driftskonsekven

Forventedeinvesteringsutgifterbrutto - 2020

Bevilgningsstatus
- brutto og netto

500
500
1000

500
500
1000

2000
5000
3000

17806
70

o

o
o
10000

140

2025
2000
4000

1500
-1000
-1000

70
28
56
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4500
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1000

0
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223
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-750
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Invest.utg - brutto og netto
2020)

24

nær.areal/bygg -opparb

Plan/oppmåling/bygge
25 Nytt kartgrunnlag

26
27
28
29
30

Veg/Gater mv
Kommuneveier
Gangveg Arfallet
Traff/park Kulturhus
Omlegging veg Venna
Busstopp Flaget

VAR-Tjenester
31 Ledningsnett
32 Annen infrastr/basseng
Summer

Pr-nr Kostn.est
imat
581
15000

MVA

Sal s
Tilsk

(2007-

Netto

E ne

Lån-

Bevilgningsstatus- brutto og netto
Tidl

utgift

midler opptak bevil

3000

12000

12000

264

110

1200
1606
1200
1360
209

3000
1030
1000

542

330

66

264

546
501
544
582
552

14000
2008
1500
1700
261

2800
402
300
340
52

11200
1606
1200
1360
209

528

Finansiering

10000

125

Budsj- , Bu Si
Rest Forbruk Forbruk
2010
2011
bevilgn hittil ca
2010
000 4
2000 11000
2000
1
110 '

Z000
500
1700
136

driftskonsekven

Forventede investeringsutgifterbrutto -2020

110

0

110

220

1000
978
0
0
0

8000
0
0
0
0

1000
2008
0

3000

61

onomip anperio en
2011
2000

2012

2013

2014

Sum øklan
2000

8000
0
0
0
0

Investering
2015-2020
11000
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0

8000

0
0
8000

0

0

0

2000

2000

2000

2000

1500
1700
200

18275

3655

0 0

0

8475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271929

54386

26000

191543

10000

179143

83734

40670

26633

120892

17200

74831

33675

21850

9500

15000

80025

99873

16747

8134

5327

24178

3440

14966

6735

4370

1900

3000

16005

19975

0

0

7000

10000

3000

3000

3000

2000

3000

3000

3000

3000

14620

14620

Dekkes av MVA-komp

7800 ;

275

2000

2000

2000

2000

2000

0

Tilskudd
Salg av eiendom
Egenfinansiering (drift)

4000

26000
14000

8000

Netto lånebehov

66987

30536

18306

92714

13760

50865

13940

11480

1600

6000

24020

71898

Lånebehoveks VAR

60747

28936

18306

85934

13540

49265

12340

9880

0

4400

17620

65498

(X)
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3000

Renter
Avdrag
210

Drift

196
28
21
24
4

-200

2065

-400

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/191-13
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

41/10

02.06.2010

Inderøy kommunestyre

29/10

21.06.2010

Finansreglement.
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til revidert finansreglement vedtas.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Vedlagte forslag til revidert finansreglement vedtas.

Vedlegg
1 Særutskrift - Finansreglement og rutiner
2 Foreløpig uttalelse til Inderøy kommunes finansreglement
3 Finansreglement Inderøy kommune 20.05.10
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Bakgrunn
Det vises til saksutredning i vedlagte sak nr. 9 i Kommunestyret 03.05.10.
Denne ble vedtatt utsatt i kommunestyret slik at formannskapet kunne ta opp saken på ny i lys av
revisjonens siste merknader.
Vedlagt fremlegges et forslag til et ajourført reglement som hensyntar revisjonens siste merknader.
Merknadene fremgår av vedlegg.

Vurdering
Det vises til revisjonens merknader til det siste utkastet.
Den viktigste merknaden til revisjonen går på anbefalingen om 60 dagers krav til likviditetsreserve, jfr.
reglementets pkt. 6 3 avsnitt. I det opprinnelige forslaget var anbefalt 30 dager.
I utgangspunktet følger Inderøy kommune et fundamentalt forsiktighetsprinsipp når det gjelder
finansforvaltningen. Rådmannen stiller spørsmål ved behovet for 60 dagers likviditetsreserve, men
finner likevel å ville tilrå at revisjonens anbefaling følges.

Konklusjon
Det foreslås at vedlagt foreslått reglement vedtas.
Etter at formannskapet har behandlet saken og gitt sin tilrådning, vil revisjonen utarbeide endelige
merknader til kommunestyret. Det er godt håp om at det foreliggende forslag vil kunne aksepteres uten
anførsler av betydning.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/191-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

10/10

17.02.2010

Inderøy kommunestyre

9/10

03.05.2010

Formannskapet

18/10

17.03.2010

Finansreglement og rutiner
Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte forslag til revidert finansreglementet vedtas.
Det tas forbehold om revisors uttalelse.

Behandling i Formannskapet - 17.02.2010:
Rådmannen foreslo saken utsatt til uttalelse fra revisjonen er mottatt.
Avstemming:
Rådmannens endringsforslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 17.02.2010:
Saken utsettes til uttalelse fra revisjonen er mottatt.

Side 190

Behandling i Inderøy kommunestyre - 03.05.2010
Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming:
Enstemmig utsatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 03.05.2010
Saken enstemmig utsatt til møtet i juni.

Behandling i Formannskapet - 17.03.2010
Notat fra KomRev Trøndelag IKS datert 16.03.10 ble utdelt i møtet.

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.03.2010
Vedlagte forslag til revidert finansreglementet vedtas.
Det tas forbehold om revisors uttalelse.

Vedlegg
1 Finansforvaltning 1 Rutine for vurdering og håndtering av
finansiell risiko
2 Finansforvaltning 2 Rutine for forvaltning av overskuddslikviditet
3 Finansforvaltning 3 Rutine for finansiering
4 Finansforvaltning 4 Rutine for avvikshåndtering
5 Utkast finansreglement Inderøy kommune 20100303

Bakgrunn
Fokus på finansforvaltningen har vært betydelig i Norge etter Terra-skandalen.
Siste lovrevisjon forutsetter justeringer av vårt sist vedtatte finansreglement – vedtatt av
kommunestyret i desember 2008. (se vårt Intranett – styringsdokumenter)
Vedlagt fremlegges et forslag til et ajourført reglement.
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Forslaget bygger på anbefalte standarder og det er gjort en foreløpig avkonferering med
revisjonen. Om en sammenligner dette utkastet med forrige utkast er endringene ytterst
begrensede.
Kommunerevisjonen er bedt om å avgi endelig uttalelse innen behandlingen i formannskapet
og det er nå lovet.

Vurdering
Vi har valgt og omformulere finansreglementet etter de siste lov og forskriftsendringer selv om
endringene reellt sett er av marginal betydning.
Dette gjør det teknisk komplisert å ”sammenligne” med gjeldende reglement formulering for
fomulering.
For så vidt gjelder realitetene er endringene knapt av praktisk betydning. Endringene er
primært knyttet til forskriftsmessige krav om målsettingsformuleringer og rutinebeskrivelser
knyttet til risikovurderinger – se vedlegg. Reglementet viderefører en etablert forsiktig praksis
når det gjelder pengehåndteringen i Inderøy kommune.
Legg dog merke til at det foreslås et krav om at minimum 20% av låneportefølgen skal være
fastrentelån. Rådmannen har tidligere rådd til at Inderøy kommune for så vidt gjelder valg av
grad av rentebinding, relaterer seg til hvordan kommunene gjennomgående har innrettet seg.
Ut fra våre data ligger kommunegjennomsnittet over 20 %.
Det kan diskuteres om det er behov for å sette en slik minimumssats. Vi praktiserer i dag en
”rentebindingsstrategi” som uansett vil gi en rentebinding i 20% området som resultat. Dette
er rett og slett begrunnet i et behov for å redusere risikoen noe i forhold til uventede negative
endringer i rentenivåer.

Konklusjon
Det foreslås at foreslått reglement vedtas.
Den versjonen som nå forelegges er drøftet med revisjonen; revisjonens endelige uttalelse
forventes å foreligge før formannskapets behandling.
Om merknadene mot formodning skulle inneholde innsigelser av betydning, så blir
konsekvensene av dette å håndtere i forbindelse med behandlingen.
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11111
111
111111
111
11111
11
Inderøy kommune
v/rådmannen

f.

•

. 1

7670 Inderøy

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksnr.:

SDJ/GHA

10/716-4

Arkiv:
0-2.3

Dato:

26.04.10

Foreløpig uttalelse til Inderøy kommunes finansreglement
Kommunen skal iht. § 5 i ny forskrift om finansforvaltning som gjelder fra 01.07.10, innhente en
vurdering fra en uavhengig instans om kommunens finansreglement legger rammer for en
finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og forskriften om finansforvaltning.
Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret.
Vi viser til henvendelsen av 4. Februar om å vurdere utkast til finansreglement, og oversendelse av
nytt revidert utkast datert 03.03.10. Vi har vurdert utkast til finansreglement som etter det vi kjenner
til skal behandles av kommunestyret 03.05.10.
Revisor har etter vi mottok første utkast til finansreglement hatt dialog med kommunens rådgiver
innen finans Einar Bangstad Kommunal Gjeld AS som har bistått kommunen i å utarbeide
finansreglementet. Revisors kommentarer er i hovedsak tatt hensyn til og innarbeidet i revidert
utkast til finansreglement.
Vi har følgende bemerkninger til finansreglementet datert 03.03.10:
Likviditetsbuffer (grunnlikviditet) reglementets pkt 6
I reglementets pkt 6. tredje avsnitt bør ordet likviditetsreserve erstattes med ordet grunnlikviditet.
Ordet likviditetsreserve har fram til og med 2009 vært et regnskapsfaglig uttrykk, og vi mener at
ordet grunnlikviditet er ett bedre uttrykk.

Iht. reglementet skal kommunen holde en grunnlikviditet (likviditetsreserve) som er like stor som
forventet likviditetsbehov de neste 30 dager.
Revisor mener at dette kravet er satt for lavt. Grunnlikviditet på 30 dager kan bli for knapp hvis
uforutsett hendelser inntreff og overskuddslikviditet er bundet i mindre likvid plasseringer.
Kommunens grunnlikviditet bør minimum defineres som 60 dagers likviditetsbehov.
Måling av avkastning
Iht. reglementets pkt 6 siste avsnitt skal plasseringer utenfor bank benchmarkes mot 3 måneders
niborrente. Det bør tas inn i reglementet at dette også gjelder plasseringer i bank.

KomRev Trøndelag IKS • Postboks 2565 • 7735 STEINKJER • Telefon: 74 11 14 80 • Telefaks: 74 11 14 85 • Org.nr: 987 123 842 MVA
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Konkurranseutsetting av lån - bruk av eksklusivt mandat pkt 7.
Reglementets pkt 7 setter krav til at det skal innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle
lånegivere. Reglementet åpner for at det kan gjøres unntak fra denne regelen ved at kommunen kan
velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat.
Revisor mener det foreligger flere risikoer ved bruk av eksklusivt mandat og mener det bør
innhentes tilbud fra flere. I pkt 7 4. avsnitt anbefaler vi at tredje og fjerde setning strykes dvs. fra
"Det kan gjøres unntak..." til og med "... benytte ulike tilretteleggere." I tillegg bør ordet også i
siste setning fjernes.
Vurdering av rutiner
Reglementets punkt 12 omhandler kravet i forskriftens § 5 om at uavhengig instans skal vurdere
finansreglementet. Kravene i § 8 om at uavhengig instans skal vurderer rutinene for
finansforvaltning mangler og må tilføyes.
Saksframlegg til kommunestyret
Sak 09/10 til kommunestyret er benevnt finansreglement og rutiner. Vi mener at saken bare bør
omhandle reglementet i denne omgang. Rutinene må bearbeides før disse legges fram for vurdering.
Våre vurderinger og kommentarer gjelder kun finansreglementet.

Vi mener at reglementet og saksframlegget må endres i forhold til ovennevnte kommentarer før det
legges fram for kommunestyret til behandling 3. mai 2010.

Med vennlig hilsen
W-W-CJCLN«A-01(72)
Grethe Haugan Aasen
Oppdragsansvarlig revisor

Steven Johansen /s/
revisor

Kopi: ordfører
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REGLEMENT OG FULLMAKT
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INDERØY KOMMUNES
FINANSFORVALTNING
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Hjemmel
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Retningslinjer og begrensninger – forvaltning av likvide midler
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Tillatte rentesikringsinstrumenter
Fullmakter
Rapportering
Rutiner for oppfølging av finansreglementet
Kvalitetssikring av reglementet
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1.
Hensikten med reglementet.
Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan kommunens
finansforvaltning skal skje ved å definere det risikonivå som er akseptabelt for plassering av
likvide midler og opptak av lån. Reglementet gjelder for Inderøy kommune og virksomhet i
kommunale foretak etter Kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter
Kommuneloven kapittel 27.

2.
Hjemmel.
Reglementet er utarbeidet på bakgrunn av
• Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner fylkeskommuner § 52.
• Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009.
o trer i kraft fra 1. juli 2010.

3.
•

Gyldighet.
Reglementet trer i kraft fra (dato) og gjelder inn til videre. Nytt finansreglement skal senest vedtas
innen utløpet av neste kommunestyreperiode. Finansreglementet skal senere vedtas minst én gang
i hver kommunestyreperiode.

4.
Begrensninger.
Ingen andre enn de som fremgår av reglementet og underliggende fullmakter, instrukser og
rutiner.

5.
Overordnet finansiell strategi/ -målsetting.
Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav
risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke
kommunens finansielle stilling.
Kommunen har ikke langsiktige finansielle aktiva.
Kommunen skal unngå selskaper, forbindelser og verdipapirer der forretningsidé og etisk
standard kommer i konflikt med kommunens etiske standard. Dette gjelder forhold som
knyttes til barn som arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter, miljøforurensning,
våpenindustri og aktivitet som bryter med norsk - eller eget lands - lovgivning.

6.
Retningslinjer og begrensninger – forvaltning av likvide midler.
Kommunens forvaltning av likvide midler skal utføres slik at den overordnede målsetningen
for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i
kommunens likviditetsbehov for de neste 12 måneder. Forvaltningen av kommunens likvide
midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet
dekkes, jfr kravet til størrelse på grunnlikviditeten - samtidig som en forsvarlig avkastning
oppnås innenfor rammene for risiko i dette reglement. Alle plasseringer skal gjøres i norske
kroner.
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Før handler foretas skal finansiell risiko vurderes. Likeledes skal alle posisjoner innen
finansområdet fortløpende overvåkes og vurderes med tanke på finansiell risiko, jfr.
rutinebeskrivelsen om risikovurdering og risikohåndtering.
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:
Grunnlikviditet; som skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av
tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. Kommunen skal til enhver tid holde en
grunnlikviditet som er like stor som forventet likviditetsbehov de neste 60 dager. All likviditet
utover dette utgjør overskuddslikviditet.
Overskuddslikviditet: midlertidig overskuddslikviditet bestående av likvide midler utover den
nødvendige grunnlikviditeten.
Generelle begrensninger:
• Det kan ikke plasseres i aksjer eller egenkapitalbevis (grunnfondsbevis).
• Det kan ikke plasseres midler i ansvarlige lån.
• Det kan ikke plasseres i obligasjoner med varighet (rentebinding) lengre enn 1 år.
• Det kan ikke plasseres i obligasjoner med løpetid (tid til innfrielse) lengre enn 3 år.
• Plasseringer i rentefond kan kun foretas dersom gjennomsnittlig varighet i fondet er
begrenset til maksimalt 0,5 år og ingen enkeltpapirer i fondet har varighet over 1 år.
• Gjennomsnittlig varighet på kommunens samlede plasseringer i rentebærende
verdipapirer kan ikke overstige 0,5 år.
Strategiske retningslinjer
Kommunens grunnlikviditet skal alltid plasseres innenfor konsernkonto eller som øvrige
løpende oppsigelige bankinnskudd.
Plasseringen av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den
investeringshorisont som avdekkes i likviditetsprognosen. For plassering av kommunens
overskuddslikviditet skal en søke å oppnå tilfredsstillende avkastning innenfor rammene av
lav risiko som gjelder i dette reglement.
Taktiske retningslinjer
Kommunens overskuddslikviditet kan innenfor de begrensninger som følger ovenfor,
plasseres i følgende rentebærende instrumenter:
1. Sertifikater og obligasjoner utstedt av Den norske Stat eller garantert av Den norske
Stat, herunder statsforetak.
2. Sertifikater og obligasjoner utstedt av norske kommuner og fylkeskommuner, eller
sertifikater og obligasjoner garantert av kommuner eller fylkeskommuner.
3. Sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, finansinstitusjoner og
kredittforetak der utsteder er vurdert til en rating på BBB- eller bedre.
4. Andeler i pengemarkeds-/ obligasjonsfond, med kredittvekt inntil 20%, forvaltet av
velrenommerte forvaltningsselskaper etablert i Norge.
5. Tidsinnskudd i bank med inntil 1 års løpetid.
Beløpsbegrensninger
For plasseringer nevnt i pkt. 1 settes det ingen øvre beløpsramme for kommunens
plasseringer. For plasseringer nevnt i punkt 2 og 3, settes en maksimal eksponering på 10% pr
utsteder. Prosentsatsen regnes ut fra det totale volum plassert utenfor konsernkonto i bank.
Prosentbegrensningen settes likevel til 20% såfremt den nominelle eksponering pr utsteder
4
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ikke overskrider 3 millioner kroner. For plasseringer nevnt i pkt 4 settes en beløpsgrense på
10 millioner pr fond.
For plasseringer nevnt i punkt 5 settes en beløpsgrense på 10 millioner pr bank når innskuddet
ikke er hos hovedbankforbindelsen.
Plasseringer benchmarkes mot 3 måneders niborrente.

7.
Retningslinjer og begrensninger – forvaltning av låneporteføljen.
Kommunens lån skal sammensettes slik at den overordnede målsetningen for
finansporteføljen oppnås. Dette innebærer at kommunen til enhver tid er likvid og
betalingsdyktig.
Sammensetting av kommunens lån.
Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede utviklingen for
kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt legges vektlegges forutsigbarhet i
renteutgiftene og på lengre sikt vektlegges lavest mulig rentekostnad.
Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men dog slik at refinansieringsrisikoen
begrenses. Generelt skal følgende gjelde:
• Ett enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 35% av den samlede låneporteføljen.
• Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40% av den samlede
låneporteføljen.
• Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag.
• Finansiering kan skje gjennom leasing.
• Lån kan tas opp i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i sertifikat- og
obligasjonsmarkedet.
• Gjennomsnittlig varighet/rentebinding på låneporteføljen skal være mellom 0 og 4 år.
• Andelen lån med flytende rente skal minimum være 20%.
• Andelen lån med fast rente skal minimum være 20%.
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt
innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet om konkurrerende
bud kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken).

Benchmark.
Finansreglementet legger opp til en miks av fast- og flytende rente. Kommunens lånerente vil
bli benchmarket mot en referanserente som består av 3M-niborrente (34% vekt) og 4-års
fastrente (66% vekt).

8.
Tillatte rentesikringsinstrumenter.
Følgende rentesikringsinstrumenter er tillatt tatt i bruk i finansforvaltningen:
• fremtidige renteavtaler (FRA)
• rentebytteavtaler
• renteopsjoner
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Instrumentene skal kun brukes i sikringsøyemed og eksponeringen kan ikke overstige de
underliggende plasseringer/lån.

9.
Fullmakter
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette dokument delegeres følgende
fullmakter til rådmannen. Rådmannen kan delegere videre. Formannskapet skal holdes
informert om den delegering som rådmannen gir.
• Gjennomføre opptak av lån etter lovlig fattet vedtak av kommunestyret.
• Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
• Godkjenne rentebetingelser på lån.
• Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder:
o inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer.
o inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond.
o foreta plasseringer på særvilkår.
• Inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens
finanskompetanse, herunder
o avtaler om generell finansiell rådgivning.
o Inngå avtaler om bruk av rentesikringsinstrumenter innenfor de begrensninger
som følger av pkt. 8.

10.
Rapportering
De ordinære årsberetninger skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens
finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige
endringer i finansporteføljens sammensetning og risikoprofil fremgå.
Tertialrapporteringen skal omfatte en egen redegjørelse for finansporteføljen og dens
utvikling. Rapporteringen skal være sammenlignbar med rammene i dette reglementet og
omfatter:
Aktiva:
• Sammensetting av plasseringer i bank, rentepapirer og andeler i rentefond.
• Avkastning, løpetid og varighet/gjennomsnittlig rentebinding.
• Benchmarking.
• Markedsverdi på plasseringer i rentepapirer/rentefond.
• Vesentlige markedsendringer.
• Endringer i risikoeksponering.
• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.
• Markedsrenter og egne rentebetingelser.
Passiva:
• Oversikt over låneporteføljen med gjennomsnittlig rente, varighet og låneporteføljens
sammensetting av lån med fast- og flytende rente.
• Benchmarking.
• Verdi på låneporteføljen.
• Vesentlige markedsendringer.
• Endringer i risikoeksponering.
• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.
• Markedsrenter og egne rentebetingelser.
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11.
Rutiner for oppfølging av finansreglementet.
Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll og at utøvelsen skjer i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og
forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

12.
Kvalitetssikring av reglementet.
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig part med kompetanse om finansiell
risiko vurdere kommunens reglement for finansforvaltning og administrative rutiner, kfr. pkt
11. Dette er gjennomført ved at reglementet er forelagt revisjoner. Administrative rutiner vil
bli forelagt revisjonen etter utarbeidelse.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2008/1033-42
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Inderøy kommunestyre

30/10

21.06.2010

Reguleringsendring i Strandvegen 7-9. Klage på kommunestyrets vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak
Klagen tas ikke til følge, og kommunestyrets vedtak fra 8. mars 2010 opprettholdes.
”I henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling (2008), § 12-10 og 12-14
vedtas vedlagt forslag til endring av reguleringsplan for Straumen. Endringen
innarbeides i reguleringskart for Straumen sentrum, vedtatt 03.05.2009.”
Som begrunnelse vises det til saksutredningen.

Vedlegg
1 Klage på kommunestyrets vedtak.
2 Vedtatt plankart - endring
3 Planbeskrivelse
4 Utfyllende klage på vedtak av 08.03.2010 - Strandvegen 7-9
Henvisning:
-

Vedtak i planutvalget, 21.04.2008.
Vedtak i planutvalget, 16.06.2008.
Vedtak i klagesak, fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 04.05.2009.
Vedtak i Hovedutvalg natur, 21.09.09, Forslag til endring av reguleringsplan og
byggesøknad til offentlig ettersyn.
Vedtak av reguleringsendring i Kommunestyret, 08.03.2010

Side 202

Bakgrunn
Beboerne i Strandvegen nr 5, 6, 8, 11 og Einhaugen 8 har klaget på kommunestyrets vedtak fra
8.mars 2010 som omhandler endring av reguleringsplanen i Strandvegen 7-9.
Kommunestyrets vedtak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages på vanlig
måte av de som har rettslig klageinteresse i saken.
Formell saksgang i henhold til forvaltningsloven er at det organ som har fattet vedtaket først
gjør en ny vurdering av saken og foretar de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan etter en
ny vurdering opprettholde eller omgjøre vedtaket. Velger en å opprettholde vedtaket sendes
saken videre til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til sluttbehandling.

Vurdering
Det klages over to forhold i kommunestyrets vedtak.
I. Saksbehandlingsfeil:
Det vises til at reguleringsendringen og byggesaken skulle behandles under ett. I etterkant av
vedtatt reguleringsendring ble det påvist feil og mangler i byggesakens opplysninger. Dette
gjorde at byggesaken i første omgang ble avvist.
Klagerne hevder at reguleringsvedtaket er fattet på uriktige og bristende forutsetninger og at
saken på denne bakgrunn ikke har vært tilstrekkelig opplyst i forhold til forvaltningslovens
krav.
Kommentar:
I en ordinær prosess er det vanlig at det først søkes om reguleringsendring og at det etter
denne er vedtatt søkes om byggetillatelse innenfor de rammene reguleringsplanen har satt.
Nytt fra planloven som trådte i kraft 1. juli 2009 var mulighet for å fremme byggsøknad og
reguleringsendring samtidig, og få en parallell behandling både i kommunen og av eventuelle
klager. Dette vil samlet gi en raskere saksbehandling, og et bedre beslutningsgrunnlag for
politikerne. Det gir også bedre mulighet for medvirkning i og med at både byggesak og
reguleringsforslag kunngjøres og legges ut til offentlig ettersyn. Det er spesifisert at
sluttvedtaket på reguleringsendring og byggesak skal gjøres som to separate og uavhengige
vedtak. Konferert med saksbehandler hos Fylkesmannen ble kommunen anbefalt å
sluttbehandle byggesaken administrativt (på ordinær måte) etter kommunestyrets vedtak.
I saksframlegg til den politiske behandlingen i mars er både innspillene til byggesak og
reguleringsendring drøftet under hvert sitt hovedkapittel. Dette for å få lagt fram alle innspill til
saken, og for å gi mulighet for kommunestyret til å eventuelt vedta føringer for byggesaken.
Ved den påfølgende administrative behandlingen av byggesaken ble tegninger og
dokumentene etter standard prosedyre gjennomgått. Det viser seg da at beregnet
utnyttelsesgrad som er oppgitt på søknadsskjemaet ikke stemmer overens med tegningene.
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Disse beregningene var ikke etterprøvd verken av kommunen eller Fylkesmannen ved forrige
behandling, da utnyttelsesgrad ikke var noe vesentlig tema da.
Søker ble gjort oppmerksom på at utnytelsesgraden overgikk reguleringsplanens ramme, og de
ble gitt mulighet til å etterprøve kommunens beregninger, eller å komme med en endret
søknad. Justert søknad har kommet inn til kommunen 7. mai 2010, og det er også sendt ut nytt
nabovarsel i forhold til endringene. Byggesaken fremmes nå for Hovedutvalg Natur – siden
saken fortsatt er svært omstridt, og det er gjort mindre endringer i tegningene. Det vises for
øvrig til saksframlegget for byggesaken.
I forhold til de momentene som det er klaget over i saksbehandlingen vurderer rådmannen to
forhold som vesentlige:
1. Reguleringsendringen er en forutsetning for byggesaken, men byggesaken er ikke en
forutsetning for reguleringssaken. Foreslått reguleringsendring kunne gjerne ha vært
fremmet og behandlet uten at det lå ved noen byggesak. Rådmannens vurdering er at
det formelt er to søknader og at foreslåtte reguleringsendring kan vedtas og
byggesaken avvises. Endringen i reguleringsplanen er kun en prinsippavklaring på om
det kan åpnes for frittliggende tomannsboliger på tomta, eller om den skal forbeholdes
eneboliger.
2. Endringene i byggesaken som nå har kommet inn viser seg å være små.
Hovedprinsippet for arkitektur og utforming er uendret. Alle endringer går på
reduksjon av størrelse og høyde og vil minske eventuelle negative konsekvenser
utbyggingen måtte ha for naboeiendommene. Rådmannen vurderer ikke at disse
mindre endringene ville gjort behandlingen av reguleringsendringen annerledes.
Rådmannens ser derfor ikke at det er grunnlag for å gi medhold til klagerne i forhold til feil i
saksbehandlingen for reguleringssaken.
II. Selve reguleringsendringen:
Det stilles spørsmål om lovligheten av reguleringen siden planfaglige hensyn etter klagernes
vurdering settes til side for å ivareta utbyggers ønske om profitt. Det vises til tidligere innspill
fra klagerne og fra velforeningene.
Rådmannen viser her til tidligere saksframlegg med grundig gjennomgangen og vurderingen av
alle innspill som kom inn ved offentlig ettersyn.
Rådmannen har gjennomgått vurderingene på nytt og finner ikke grunnlag for å endre
konklusjonen. Det er mange planfaglige argumenter for å tilrettelegge for høy boligtetthet i
sentrumsnære områder. Vedtatt reguleringsplan for Straumens intensjon er ikke å konservere
boligområdene. Den åpner for fortetting og utvidelse av eksisterende bebyggelse.
Reguleringsplanens generelle krav om frittliggende eneboligbebyggelse gir kommunen den
hjemmelen som skal til for å kunne si ja eller nei til fortettingsprosjekter etter en grundig
reguleringsprosess.
Rådmannen vurderer fortsatt at dette prosjektet i utforming og omfang gir er en akseptabel
fortetting av boligområdet, og at selve leilighetene vil være et positivt tilskudd til boligtilbudet
på Straumen.
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Konklusjon
Rådmannen finner ikke at det i klagen har framkommet nye momenter som har avgjørende
betydning for vedtaket i saken, eller at vurderingen som er gjort i saksbehandlingen bør
revurderes.
Det anbefales at vedtaket fra 8. mars 2010 opprettholdes, og at saken oversendes til
behandling hos Fylkesmannen.
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Inderøy kommune
Vennalivegen 37
7670 Inderøy

Straumen, 24.04.10

Klage på vedtak av 08.03.10 - reguleringsendring av Strandvegen 7-9
Vi viser til melding om vedtak av 24.03.2010, samt brev av 08.04.10 hvor klagefristen er satt
til 26.04.10.

Vi vil med dette påklage reguleringsvedtaket av 08.03.10.

I. Saksbehandlingsfeil
En helt sentral og alene avgjørende forutsetning for reguleringsendringen, har vært de
premisser som ligger i byggesøknaden for Strandveien 7-9. Formålet med
reguleringsendringen har vært å gjøre det mulig å gjennomføre det omsøkte byggeprosjektet.

Det vises i denne sammenheng bl.a. til at reguleringsplanen og byggesøknaden skulle
behandles under ett og i samme kommunale beslutningsorgan, samt hvordan
reguleringsendringen og byggesaken er fremstilt i sammenheng både skriftlig og muntlig i
saksforberedelsen.

Det har imidlertid vist seg at byggeprosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor
reguleringsplanens rammer, heller ikke etter at reguleringsendringen er gjennomført. Dette
skyldes at det både underveis og i etterkant av reguleringsvedtaket er avdekket feil og
mangler ved byggesakens opplysninger og forutsetninger.

Det vises til at det er påvist feil ved så vel høydeberegninger som BYA beregninger. Når det
gjelder sistnevnte vises det til melding om vedtak av 24.03.10 hvor det opplyses at "det er
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påvist feil i søkers beregning av utnyttelsesgrad.". Det er opplyst at dette bl.a. gjelder
parkeringsarealet som ikke er inntatt i beregningsgrunnlaget.

Det er også uvisst om det er tatt hensyn til nødvendige tilførselsveier. Av den grunn har vi i
mail av 30.03.10 bedt om å få tilsendt målsatte tegninger. Dette er så langt ikke mottatt og det
tas forbehold om å komme med ytterligere merknader når dette er mottatt.

Det kan ikke utelukkes at det aktuelle byggeprosjekt ikke lar seg gjennomføres slik det er
forutsatt. Dette innebærer at vedtaket om reguleringsendringen er basert på uriktige og
bristende forutsetninger. Saken kan da ikke sies å ha vært tilstrekkelig opplyst, jf.
forvaltningsloven § 17.

Dette er en saksbehandlingsfeil, og det kan ikke utelukkes at feilen har virket inn på vedtakets
innhold, jf forvaltningsloven § 41. Reguleringsvedtaket er da å anse som ugyldig og må
omgjøres.

II. Selve reguleringsendringen
Også når det gjelder realiteten i reguleringsendringen stiller vi oss svært kritisk til
kommunens vedtak. Vi har frem til nå levd i den tro at kommunen gjennom reguleringsplaner
skal ivareta gode planfaglige hensyn. Vi registrer imidlertid nå at de planfaglige hensyn settes
til side, for å ivareta en profesjonell utbyggers ønske om profitt. Vi fmner derfor grunn til å
stille spørsmål ved lovligheten av en slik regulering. Ut fra de formål en reguleringsplan skal
ha og de hensyn som skal ivaretas, fremstår kommunens vurderinger som vilkårlige. Det vises
i denne sammenheng til våre merknader av 17.09.09, Einhaugen velforenings uttalelse av
12.10.09 og Straumen velforenings uttalelse av 30.10.09.

Også på dette grunnlaget ber vi om at reguleringsendringen omgjøres.

III. Habilitet
Såfremt kommunen ikke omgjør sitt eget vedtak, er vi inneforstått med at klagen oversendes
Fylkesmannen for endelig klagebehandling. Vi er av den oppfatning at Fylkesmannen i Nord-
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Trøndelag er innhabil og ber derfor om at klagen behandles av settefylkesmann.

Det vises i denne sammenheng til at leder av Kommunal- og Familieavdelingen hos
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Sissel Elisabet Slapgaard, er bosatt på Straumen i Inderøy
kommune. Etter hva vi forstår har hun nære familierelasjoner med Ole Tronstad som er
ordfører og medlem av kommunestyret i Inderøy kommune. Ordfører Ole Tronstad har vært
en aktiv pådriver for denne saken med bl.a. klare uttalelser i lokalpressen.

I tillegg er Sissel Slapgaard ut fra det vi forstår søskenbarn med Olav Slapgaard som er en av
utbyggerne

Inderøy den 24.04.10

Med hilsen
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REGULERINGSPLAN STRAUMEN
Reguleringsendring

Gnr. 1 bnr. 52 i Inderøy kommune

PLANBESKRIVELSE

08.09.2009

Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring
Gnr1 bnr. 52 i Inderøy kommune
Planbeskrivelse
1
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Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring

Gnr. 1 bnr. 52
i Inderøy kommune
PLANBESKRIVELSE
07.09.2009
1 Bakgrunn
Planforslaget er utarbeidet og innsendt av Letnes Arkitektkontor AS i på vegne av Børgin
Eiendom AS
Berørte grunneiere er Gnr 1 bnr 52, Strandvegen 7-9 i Inderøy
Reguleringsplanen utarbeides for å tilrettelegge for bygging av tomannsboliger på tomt hvor
det i dag er regulert kun til eneboliger.
Planforslaget omfatter følgende materiale:
• Planbeskrivelse
• Forslag til endret reguleringsbestemmelse for angjeldende tomt.
• Byggemeldingstegninger av planlagt utbygging på tomta.

2 Planstatus
Planområdet ligger innenfor kommunedelplan Straumen sentrum .

3 Beskrivelse av planområdet
Plan området ligger nord for nord for Einhaugen på Straumen i Strandvegen 7-9.

4 Melding om igangsatt planarbeid
Igangsatt planarbeide er kunngjort iht PBL ved annonsering i Trønderavisa og Inderøyningen
04.09.2009.
Naboer er varslet ved brev.
Det er så langt ikke kommet forespørsler eller merknader til planarbeidet.

Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring
Gnr1 bnr. 52 i Inderøy kommune
Planbeskrivelse
2

Side 212

5 Kommunalteknikk
5.1 Veg
Vegadkomst er forutsett opprettholdt som i dag, med adkomst fra kommunevegen
(Strandvegen) , som går forbi tomta. Det forutsettes derfor ingen endring i forhold til planlagt
situasjon.
5.2 Vann
Vanntilførsel er fra etablert tilknytning til det kommunale vannverket.
5.3 Avløp
Avløp tilknyttes kommunalt nett.

6 Utbyggingsavtale
Det forutsettes ikke utarbeidet en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Inderøy
Kommune.

7 Beskrivelse av planforslaget
Planen gjelder bebyggelse av en tomt som nylig er sammenføyd og som tidligere besto av to
tomter. Det står et gammelt bolighus på tomta. Dette huset er forutsatt revet ved utbygging.
Det planlegges oppført tre hus i en etasje med loft og sokkel, med to selvstendige boenheter i
hvert hus. Det er også planlagt tilhørende garasjer/carports.
Dette er en utbygging som har vært planlagt i lengre tid, og utbyggingsprosjektet er behandlet
og godkjent i kommunale fora ette gammel reguleringsplan.
Etter klage på vedtak stoppet Fylkesmannen utbygging pga formelle saksbehandlingsfeil.
En ønsker å fremme ny søknad om bygging av det planlagte og av kommunen godkjente
byggeprosjekt.
Det er gjort noen små justeringer for å imøtekomme naboers ønske om utsikt.
Husene er trukket noe fra hverandre slik at en for mer luft mellom bygningene.
o Planbeskrivelse datert

08.09.2009.

Prosjektets størrelse og omfang er vurdert, og en finner ikke grunn til å lage
konsekvensutredning.

Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring
Gnr1 bnr. 52 i Inderøy kommune
Planbeskrivelse
3
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8 Konsekvenser av planforslaget
8.1

Planfaglige vurderinger

8.1.1 Lokaliseringsfaktorer
Planområdet er sentralt beliggende med nærhet til sentrale funksjoner som skole
barnehage og servicefunksjoner i sentrum.
8.1.2 Fortetting
Planområdet ligger i et etablert boligområde innenfor tettstedet Straumen.
Planen vil derfor bidra til ønsket fortetting i sentrum, med tilhørende styrking av
sentrumsfunksjoner.
8.2

Miljøvernfaglige vurderinger

8.2.1 Avløpsforhold, vannforsyning
Løsninger for vannforsyning og avløp er ivaretatt ved utnyttelse av og tilpasninger av
eksisterende kommunale anlegg, som er vurdert til å ha tilstrekelig kapasitet.
8.2.2 Støy
Det er ingen kjente støykilder i nærheten. Lokaltrafikk er beskjeden, og tilsvarer intern
trafikk i boligområde, og antas ikke å gi betydelig støy.
8.2.3 Forurensning
Det er ikke kjente forurensinger i grunnen, heller ikke kjente kilder til evt, forurensing i
grunnen.
8.3

Beredskapsmessige vurderinger
Det er ikke vurdert å være forhold på området som gir grunn til spesielle
bredskapsmessige tiltak.

8.4

Samfunnsmessige konsekvenser
Utbygging av området er i tråd med planforutsetninger og gir ikke negative
samfunnsmessige konsekvenser. Planen bidrar til fortetting av sentrum, og styrking av
næringsgrunnlaget for sentrumsfunksjoner.
Større andel boliger vil sannsynligvis ikke føre til større press på offentlige
tjenestetilbud , skole og barnehage, dette fordi en ikke venter stor netto tilflytning til
kommunen som konsekvens av planen.

Verdal 08.09.2009
Per Audun Letnes
sivilark. (sign)
Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring
Gnr1 bnr. 52 i Inderøy kommune
Planbeskrivelse
4
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Inderøy kommune
Vennaliveien 37
7670 INDERØY

Straumen, 19. mai 2010

UTFYLLENDE KLAGE PÅ VEDTAK AV 08.03.2010 - REGULER1NGSENDRING
AV STRANDVEIEN 7 - 9

Vi viser til vår klage datert 24.04.2010
I klagen viser vi til at det er bedt om å ra oversendt målsatte tegninger og det tas forbehold om
å komme med ytterligere merknader når dette er mottatt. Slike tegninger er fremdeles ikke
mottatt.
Vi ser derfor behov for nok en gang å anmode om å få oversendt målsatte tegninger samt at
det gis anledning til å kommentere disse før klagen behandles av Inderøy kommune. Dette av
hensyn til sakens opplysning jfr. forvaltningsloven § 17.
I våre merknader til planforslag for Strandveien 7 —9 datert 05.11.2009 har vi fremmet et
alternativt reguleringsforslag som går ut på at det tillates oppført tomannsboliger på den
aktuelle eiendom, men at planen begrenses til 2 tomannsboliger. Dette oppleves som et
konstruktivt og balansert forslag som ivaretar både hensynet til utbyggers og eksisterende
naboers interesser.
Vi kan ikke se at vårt innspill er kommentert eller vurdert i saksfremlegget til Hovedutvalg
Natur (15.02.10)/Inderøy kommunestyre (08.03.2010. Vi oppfatter det som svært uheldig,
men også noe påfallende slik saken ligger an, at en slik konstruktiv mellomløsning ikke er
vurdert i saksfremlegget. Dette alternativet er ikke tydeliggjort på en tilstrekkelig klar måte
overfor kommunestyret. Vi opplever dette som en svakhet ved beslutningsgrunnlaget og saken
kan ikke sies å ha vært tilstrekkelig opplyst for kommunestyret, jfr. forvaltningsloven § 17. Det
kan ikke utelukkes at dette har virket inn på vedtakets innhold, jfr. forvaltningsloven § 41.
Vedtaket er således å anse som ugyldig.
Det forventes at nevnte forslag utredes på en grundig og balansert måte i god tid før
klagebehandlingen i kommunestyret.

Med hilsen

(1„,‘

Tove Frøseth og Magne TrorhIis
Strandv. 5

o Talleraas og
Einhaugen 8
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Rennemo

Rigmor og Morten Følstad
Strandv. 8
3/7P ,

-?1(/

Randi Antonsen og Ivar Meistad
Strandv. 11
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/105-27
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Natur

47/10

21.06.2010

Inderøy kommunestyre

31/10

21.06.2010

Reguleringsplan for Nessjordet - behandling etter høring.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i § 12.12 og 12-13 vedtas reguleringsplanen for Nessjordet med
rettsvirkning for de områdene som ikke er omfattet av innsigelse. Vedlagt plankart og
bestemmelser legges til grunn for vedtaket.
2. Fylkesmannen innsigelse vedrørende områdene i sjøen tas ikke følge
(Antallsbegrensning for småbåthavna og utfylling av friområde i sjø). Kommunen
anmoder om megling med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Vedlegg
1
Plankart - datert 4. juni 2010
2
Reguleringsbestemmelser - datert 9. juni 2010
3
Planbeskrivelse - datert 7. mars 2010
4
Søknad om dispensasjon fra RPR (kjøpesenter)
5
Tilleggsnotat vedrørende utnyttelsesgrad.
6
3 D – skisser

7
8
9
10
11

Uttalelser fra:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
NTNU
Sametinget
NVE
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12
13
14
15
16
17
28
19
20
21

Eldres råd
Rådet for funksjonshemmede
Inderøy SV
Inderøy Venstre
Inderøy Slakteri
Per og Hilde Flatberg
Frances og Benedikte Jayaseela
Inderøy Røde kors
Ninni Rotmo Olsen
Statens vegvesen

Henvisning:
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, Natur 18/10 - 15.03.10
Nessjordet – Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom A/S. Fsk 14/10 – 17.02.10
Utbygging og detaljplanlegging av Nessjordet. Fsk 12/08 - 13.02.2008
Utbyggingskonkurranse Nessjordet. Fsk - 90/09

Bakgrunn
Reguleringsplan for Nessjordet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 15. mars 2010 og har
ligget til ettersyn fram til 30. april 2010.
Letnes arkitektkontor har i samsvar med Hovedutvalgets vedtak ved utleggelse til offentlig
ettersyn utarbeidet skisser i 3D format for å illustrere byggehøyder for sentrumstomta.
Fasademessig er bygningene ikke ferdigprosjektert og illustrasjonene viser bebyggelsen svært
forenklet.
Det har kommet inn til sammen 17 innspill til reguleringsplanen. Innholdet i innspillene er ikke
referert men vedlagt saken i sin helhet.
Innspillene er temavis drøftet under ”Vurderinger”

Vurdering
Småbåthavn / utfylling i sjø.
Inderøy kommune har foreslått å fjerne antallsbegrensningen på 57 båtplasser i båthavna. I
praksis åpner planen for ca 20 - 25 ekstra båtplasser på utsiden av den ytterste flytebrygga. Det
ble også foreslått å ta med utfylling av bade/friområde i Børgin som ble foreslått i
konkurranseforslaget ”VEV”.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse mot begge disse forholdene.
Kommunen har da ikke anledning til å egengodkjenne reguleringsplanen for disse områdene.
Når innsigelsen er fremmet mot et avgrenset geografisk område, kan kommunen vedta med
rettsvirkning øvrige deler av reguleringsplanen.
Miljøvernavdelingen argumenterer i første rekke med hensyn til ærfuglbestanden og de
uheldige konsekvenser økt båttrafikk gjennom Straumsundet vil ha. Videre ønsker de på
generell basis ikke etablering av tilrettelagt badeplass, og i alle fall ikke som utfylling i sjøen.
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Rådmannen har forståelse for ærfuglproblematikken i den grad det måtte være noe sikkert
grunnlag for at denne aktivitetsøkningen representerer noe problem for bestanden. Dette
synes så langt ikke dokumentert. For så vidt gjelder etableringen av friområdet, viser
rådmannen til at Nessjordet, og strandsonen her, blir en del av sentrumsområdet i Straumen
og at økt menneskelig aktivitet er en konsekvens av dette. Tilrettelegging av badeplass på ett
sted vil konsentrere den menneskelige aktiviteten fremfor å spre den over hele
strandstrekningen.
Rådmannen går inn for at kommunen opprettholder sitt forslag, og vil be om megling i saken.
Utnyttelsesgrad:
Fylkesmannen har i høringsprosessen gitt tilbakemelding til administrasjonen på at de ønsker
en gjennomgang av angitt maksimums utnyttelsesgrad og også et forslag på krav om
minimums utnyttelse for området. Tallene for maks utnyttelsesgrad var videreført fra tidligere
regulering og det er ikke tatt høyde for senere endringer i forskriftene om at også
parkeringsareal skal inn i beregningsgrunnlaget. Dette gir en del utslag for tomter avsatt til tett
bebyggelse.
Rådmann har på grunnlag av illustrasjonsplanen for forslaget ”VEV” laget en beregning av
foreslått utnytting som Fylkesmannens landbruksavdeling har lagt til grunn for uttalelsen. De
forutsetter at kommunen innarbeider de nye tallene i reguleringsplanen, alternativet vil være
innsigelse på dette forholdet.
Endringene foreslått i vedlegg nr 5 er innarbeidet på vedlagt plankart.
Byggehøyder:
Letnes arkitektkontor har fremlagt 3D illustrasjoner som viser volum og høyde av bebyggelsen.
Takhøyden (som også blir fasadehøyden) er ut mot riksvegen 10 m og når ca kote 22. Dette er
tilsvarende høyde som toppen av mønet på bankbygget.
Leilighetene i bakkant får fasadehøyde på 15 m og når ca kote 25. Bakenforliggende
boligbebyggelse har mønehøyder på henholdsvis kote 24,1 (Bragstad), 21,5 (Lønvik) og 24,7
(Reitan).
Det er nødvendig med en høy utnyttelse av området. I det opprinnelige vinnerprosjektet for
utbygging på området lå inne 4 etasjer – og flere leiligheter på dette plan. Det forslaget som
nå foreligger innebærer at bygget senkes i terrenget (forutsatt undergang under riksveg) og
antall leiligheter begrenses.
Rådmannen er noe usikker om det rent estetisk er den beste løsning med 4 etasjer over
bakkenivå og 3 etasjer over takhagen. I utgangspunktet er det nærliggende å tro at bygget blir
mer i harmoni med omgivelsene om en fjerner den 4. etasjen. Om ønskelig kan disse
leilighetene legges inn på den vestre delen av takhagen slik at bebyggelsen får en
hesteskoform rundt takhagen slik det var tegnet i det opprinnelige konkurranseforslaget.
Rådmannen går – ut fra en samlet vurdering inn for - at det åpnes for en 4. etasje på området.
I så måte vektlegges hensynet til høy utnyttelsesgrad. Rådmannen merker seg også at det ikke
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foreligger innsigelser fra naboer på dette punkt. Utformingen underlegges en nærmere
vurdering i den videre prosjektering og behandling.

I avtalen med Grande om opsjon på kjøp er i utgangspunktet forutsatt 3 etg over bakkeplan.
Grøntområder:
En del innspill kritiserer at tidligere skisserte grøntområder og parkanlegg er fjernet til fordel
for mer bebyggelse og parkering. Andre innspill gjenspeiler at det er to måter å se dette på.
Enten er det mest miljøvennlig å ha mye grøntanlegg i sentrumsområdet, eller det er mest
miljøvennlig å bygge ut som mye som mulig for å spare andre uberørte områder for framtidig
nedbygging.
Det optimale er antagelig et sted i mellom disse ytterpunktene. Rådmannen mener det i første
rekke et handelssentrum som skal bygges, og at tyngdepunktet for kultur og parkanlegg
fortsatt bør knyttes til gamle Straumen og Muustrøparken. Rådmannen har imidlertid en viss
forståelse for Nord-Trøndelag Fylkeskommune sterke anbefaling om at det bør legges inn
lekeareal på bakkenivå for leilighetene i sentrumsområde, og at dette bør kunne kombineres
med et mindre parkanlegg.
Det er drøftet noen ulike alternativer med utbygger, både med annen organisering av
parkeringsplassene, og med å ta i bruk noe av parkeringsarealet lengst nord til lekeplass/park.
Det har foreløpig ikke kommet fram noen endelig løsning.
Det foreslås derfor at det i planbestemmelsene settes et krav om å sette av minimum 350 m2
leke/parkareal innen områdene som er regulert for sentrumsbebyggelse. Reguleringsformålet
for parkering lengst nord mot omsorgsboligene endres samtidig fra parkering til
sentrumsområde slik at en åpner for å kunne bruke deler av dette arealet også til grøntanlegg.
Parkeringsplasser:
Størrelsen på parkeringsanleggene må stå i forhold til forretningsarealet. Nessjordet skal være
det viktigste handelssentrumet for kommunen, og ingen er tjent med at parkeringsanleggene
er underdimensjonert. Det er satt minimumskrav til parkeringsdekning i
reguleringsbestemmelsene som oppfylles i de vedlagte skissene og vesentlig reduksjon i
parkeringsarealet er ikke tilrådelig.
Målsetningen både for miljø og næringsliv må være at befolkningen tar færre handleturer til
nabokommunene og heller flere til Straumen. Da må det tilrettelegges for attraktive
forretninger og gode parkeringsforhold.

Medvirkning i planprosessen:
I praksis er det nå brukt over 4 år fra tomteanskaffelse til man nå nærmer seg realisering. Det
er gjennomført to konkurranser med informasjonsrunder rundt prosjektet og politisk nivå har
hatt Nessprosjektet med næringstomta til behandling i ulike sammenhenger. (sist gang i
forbindelse med behandling av opsjonsavtale med Grande Eiendom A/S.)
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Denne siste reguleringsrunden er riktig nok gjennomført over en relativt kort periode. Det har
vært behov for – fra et gitt tidspunkt – å prioritere fremdrift i utredningen; jfr.
også behovet for å få tilrettelagt for bolig og næringsarealer i sentrum/Inderøy.
Etter rådmannen skjønn er det gitt godt rom for reell medvirkning i utviklingen av dette
prosjektet. Jeg kan vanskelig se at ikke alle fakta og hensyn av relevans og betydning etterhvert
må være utredet, se referanse til tidligere saker/saksbehandling.
Miljøprofil:
Ny teknisk forskrift som trådte i kraft sommeren 2009 forutsetter økte isolasjon og
tetthetskrav som vil gi 25 % nedgang i energibehovet. Minst 40 % av energien til oppvarming
skal kunne dekkes fra alternative energikilder.
De nye kravene har konsekvenser også for byggekostnaden. Rådmannen mener det ikke er
tilrådelig å legge ytterligere generelle krav og kostnader til prosjektet ved f. eks å kreve
passivhusstandard for all ny bebyggelse
Ved salg av de forskjellige utbyggingsfeltene for boliger skal imidlertid miljøhensyn være et av
elementene for valg av utbygger. Prosjekt med f. eks passivhus eller andre fremtidsretta
løsninger vil kunne komme inn som svært aktuelle alternativ. Kommunen må imidlertid da
være forberedt på at en neppe kan oppnå full markedspris for tomteareal til denne type
prosjekter.
Brannstasjon:
Det har framkommet flere interessenter til både brannstasjonsbygget og tomta. Rådmannen
står fortsatt fast på at bygget bør rives av følgende grunner:
- Bygningen orienterer seg feil i forhold til den nye ”gågata” mellom Nessjordet og
Straumen. Det blir en dårlig gateutforming ved å la den stå.
- For å oppnå universell utforming av gangvegsystemet bør terrenget ved brannstasjonen
senkes.
- Ved etablering av ny undergang må et betydelig antall parkeringsplasser erstattes.
- En sentral plassering for kollektivtrafikken bør prioriteres fremfor private interesser.
Som følge av utbyggingen på Ness og Venna blir det løpet av de nærmeste årene betydelig
ledige bygningsmasse både i Straumen sentrum og i Samfunnshuset. Det bør ikke by på
problemer å huse de fleste av de gode formål og ideer i ledig bebyggelse.

Konklusjon
Det er fortsatt mye detaljering som gjenstår før prosjektet er ferdig utviklet, og en må påregne
justeringer i planen ettersom mer av detaljprosjekteringen kommer på plass. Rådmannen
mener det likevel er riktig å få på plass reguleringsvedtaket nå, slik at ikke dette bremser
framdriften i utbyggingen.
Byggesaksbehandlingen gir begrensede styringsmuligheter innenfor det som reguleringsplanen
åpner for og en er avhengig av en viss velvilje og samarbeide med utbygger for å påvirke
sluttresultatet.
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Det vises til den ekstra styringsmulighet som Inderøy kommune har gjennom avtalen om
opsjon på på kjøp.
For å sikre styring med videre utforming av området er det imidlertid eksplisitt satt krav om at
både utomhusplan (parkering, torg, parkanlegg) og skiltplan skal behandles og godkjennes av
Hovedutvalg Natur.
Oppsummering av vesentlige endringer gjort i reguleringsplanen etter offentlig ettersyn:
-

-

Tillatt utnyttelsesgrad er justert i samsvar med notat godkjent av Fylkesmannens
landbruksavdeling.
Sentrumsområdet er i stedet for blandet byggeformål (Forretning, kontor, bolig)
regulert til ”Sentrumsområde”
Parkeringsarealet nord for Sentrumsområdet – reguleres også til ”Sentrumsområde” for
å eventuelt kunne benytte område både til parkering og parkformål.
Det er spesifisert at et vist areal skal innarbeides som leke/parkareal innenfor
sentrumområdet.
Uspesifiserte byggeområde (B1,B2,B3) er spesifisert til byggeområde for
bolig/tjenesteyting. Dette samsvarer med tiltenkt formål, dvs. bolig / offentlige boliger,
eventuelt med mindre innslag av service/næring.
Det spesifiseres på plankartet hva som er offentlig og hva som er privat veg siden
tegnereglene ikke skiller på dette.
Vegtraseen gjennom sentrumsområdet er noe justert og det er lagt inn fortau i hele
lengden.
Tegnforklaringen er rettet i forhold til balløkke, styrt møneretning, og
fotgjengerkryssing.
Reguleringsbestemmelsene pkt 1.9 er justert i samsvar med innspill fra NVE.
Krav om vannboren varme i bestemmelsene er tatt ut i samsvar med innspill fra
Fylkesmannen

Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik den nå foreligger.

Side 222

Inderøy kommune
Reguleringsplan for Nessjordet
PBL - 2008 §12-5

X 7085300

AREALFORMÅL

Bebyggelse og anlegg (§12-5- pkt.1)
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
Institusjon
Bolig - tjenesteyting
Lekeplass
Sentrumsformål
Forretning/kontor
Samferdsel og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2)
Kjøreveg
Fortau
Torg
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn - grøntareal
Kollektivholdeplass
Parkeringplass

X 7085200

Grøntstruktur (§12-5 pkt. 3)
Grønnstruktur
Ball-løkke - lekeplass
Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5 pkt. 6)
(Småbåthavn)
Småbåtanlegg med tilhørende strandsone
(Badeområde)
LINJESYMBOLER m.m.
Planens begrensning

Angitt møneretning

Arealformålsgrense
Byggegrense
X 7085100

Regulert senterlinje
Frisiktlinje
Bebyggelse som forutsettes fjernet

Ekvidistanse 1 m
Målestokk: 1:1000

Fotgjengerkryssing

Digitalt kartgrunnlag (FKB)

N

Nordpil
Dato

Revidering av plankart
Revidert ettert før 2. gangsbehandling
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Saksbehandling iflg. plan- og bygningsloven
1. gangs behandling i Hovedutvalg Natur
Offentlig ettersyn perioden:

Sign.

04.06.2010
Saksnr.

Dato

PSG
Sign.

15.03.2010

2. gangs behandling i Hovedutvalg Natur
Kommunestyrets vedtak
Planen utarbeidet av:

Plankart dato

Inderøy kommune, Enhet for næring og plan

X 7085000

04.06.2010

X 7084900

X 7084800

Y 613200

Y 613100

Y 613000

Y 612900

Y 612800

Y 612700

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET
REGULERINGSBESTEMMELSER
Bestemmelsene sist revidert 09.06.2010

1. Fellesbestemmelser.
1.1. Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1)
- Boliger
- Sentrumsformål
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2)
- Kjøreveg
- Gang/sykkelveg
- Parkeringsplass
- Energinett - strømforsyning.
Grøntstruktur (§12-5 pkt 3)
- Anlegg for lek, turdrag og friområder.
Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5 pkt 6)
- Friluftsområde i sjø
- Småbåthavn, sjø og landdel
1.2. Tidligere planvedtak:
Reguleringsplanen gjelder foran følgende tidligere reguleringsvedtak:
-

Bebyggelsesplan for Ness (Nessveet), vedtatt 10.09.2002.
Deler av reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt 03.05.2009

1.3. Automatisk fredede kulturminner:
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må
arbeide straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven
§ 8.2.
1.4. Byggehøyde og utnyttelsesgrad:
Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til planog bygningslovens kap III. Utnyttingsgrad er angitt på plankartet.
1.5. Trafikkstøy:
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) gjøres
bindende for planområdet.

Reguleringsbestemmelser for Nessjordet
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Ved etablering av støyømfintlig bebyggelse eller leke/oppholdsarealer nærmere rv. 755
enn 50 m skal det dokumenteres at støynivåene ikke overstiger de anbefalte grensene.
1.6. Byggegrenser:
Byggegrensen mot kommunal veg og regulert privat veg er som vist på plankartet.
Som retningslinje for dispensasjonsbehandling kan garasje uavhengig av byggegrense
plasseres inntil 5 meter fra veg- eller gangvegkant. Garasje plassert parallelt med vegen kan
plasseres inntil 2 m fra veg- eller gangvegkant såfremt plassering ikke hindrer sikt for
trafikkavviklingen.
Byggegrensen mot riksveg er som vist i plankartet og kommunen kan kun fravike denne
etter godkjenning fra Statens vegvesen.
Byggegrense mot friområde eller sjø gjelder for større bygninger som kan virke
privatiserende eller skjemmende på det nærliggende offentlige arealet. Mindre bygg under
15 m2 grunnflate og 3 m mønehøyde som redskapsbod, lekestue og lignende kan tillates.
1.7. Krav til parkeringsdekning:
Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning:
Forretningsbebyggelse:
Boligenheter over 100 m2 BRA
Boligenheter under 100 m2 BRA
Boligenheter/hybel under 60 m2 BRA

2 plasser pr 100 m2 forretningsareal
2 plasser pr boenhet.
1, 5 plasser pr boenhet
1 plass pr boenhet.

1.8. Rekkefølgebestemmelser
I samsvar med anbefaling i geoteknisk rapport fra 19.11.2008, skal planer for større
bebyggelse/anlegg (annet enn småhus/eneboliger) forelegges geotekniker for kontroll og
vurdering av behov for supplerende grunnundersøkelser før det gis byggetillatelser.
Det skal ikke gis brukstillatelse til nye bygninger innen område angitt som
”Sentrumsområdet” før følgende infrastrukturanlegg er etablert:
-

Gangvegforbindelse på nordsiden av Rv. 755 fra Leiringen til Nessjordet.
Godkjent kryssløsning på Rv. 755 som vist i planen
Ny fotgjengerundergang mellom Nessjordet og Straumen som vist i planen.

2. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL:
2.1. Sentrumsområdet
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Området tillates bebygget med bygningshøyder inntil kote 22,5. For inntil 25 % av
bebyggelsens grunnflate, og plassert i bebyggelsen som vender vekk fra rv. 755 kan det
tillates bebyggelse med høyde inntil kote 25.
Bygningenes første etasje forbeholdes vanlig publikumsrettet virksomhet som
detaljhandel, servicebedrifter og kontorfunksjoner og lignende. I etasjene over tillates
boliger.
Større produksjons- eller distribusjonsanlegg som medfører mye tungtrafikk, støy eller
annen forurensing tillates ikke. Det tillates ikke forretninger med særlig plasskrevende
varer som biler, båter, landbruksmaskiner etc.
Varelager og anlegg/containere for renovasjon skal være innendørs eller på overbygd areal.
Det skal legges stor vekt på at estetikk ved utforming av fellesareal og bebyggelse. Det skal
utarbeides utomhusplan som viser utforming av torg, parkering og grøntareal.
Det tillates ikke oppsetting av reklame eller virksomhetsskilt før det er godkjent en
helhetlig skiltplan for området. Ved behov for endret skilting skal hele skiltplanen
revideres. Ved utforming av skiltplanen skal det legges vekt på estetikk og tilpasning til
bygningenes arkitektur.
Utomhusplan og skiltplan skal godkjennes av politisk fagutvalg (pr nå Hovedutvalg Natur).
Det må legges særlig vekt på at fasaden mot rv. 755 får en estetisk god utforming og at
bebyggelsens utforming og plassering underbygger en naturlig tilknytning til
gangvegsystemet som tilrettelegges via Meieribakken til Straumen sentrum.
Det skal ikke anlegges porter for inn/utlasting på fasadesiden mot rv. 755 eller
tilrettelegges for parkering mellom bebyggelsen og rv. 755.
Areal for lek og uteopphold for boliger kan løses hovedsakelig som takhage. Fellesarealene
skal minimum være 200 m2 og økes med 10 m2 pr boenhet over 10. Innreding/møblering av
disse fellesarealer skal vises i byggesøknaden og det gis ikke brukstillatelse til boliger før
fellesarealer er ferdigstilt i samsvar med søknad.
Det skal i tillegg etableres minimum 300 m2 lekearal/park på bakkenivå innenfor området
som er avsatt til sentrumsformål.
Det skal være universell utforming av bebyggelse, uteareal/veger og skilting.
2.2. Område avsatt til frittliggende boliger
Området kan bebygges med maksimal mønehøyde 7,5 m målt til planert terreng, hvor det
ikke er angitt maksimal kotehøyde på plankaret.
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Som hovedregel skal alle husene oppføres som trehus. Innslag av andre materialer kan
tillates under forutsetning av at trematerialer er dominerende. Variasjon mellom stående
og liggende trepanel tillates, mens det på alle takflater skal benyttes ensartet
taktekkingsmateriale med takstein i rød farge.
Garasje og bolig skal ha samme materialvalg.
Bygningenes hovedmøneretning skal ligge som eksisterende bebyggelse eller som vist med
symbol på plankartet.
For å ivareta utsikt fra Nessveet skal garasje/uthus i område B6 plasseres innenfor angitte
byggegrenser med mindre det bygges som sokkeletasje under terreng eller terrasse.
Byggegrense mot veg gjelder tilsvarende som pkt 1.6.
Maksimal kotehøyde (mønehøyde) for bebyggelsen i område B6 er angitt på plankartet.
2.3. Område B-1, B-2, B-3 og B-5 (tett bebyggelse)
Før områdene kan bebygges skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan for de
enkelte delområdene.
Detaljreguleringsplanen skal minimum vise:
-

-

Plassering av bebyggelse og byggehøyde.
Høydeangivelse av bebyggelse, målsatt ved inngangsparti.
Bebyggelsens høyde og møneretning
Avgrensing av tomter og fellesarealer
Interne lekearealer, parkeringsløsninger og annen disponering av ubebygde deler
av private- og fellesarealer, herunder terrengplanering, forstøtningsmurer med
mer.
Plassering av renovasjonsanlegg.

Det skal legges særlig vekt på:
-

Estetisk utforming av bebyggelsen med god terrengtilpasning og god tilpasning til øvrig
bebyggelse.

-

At det tilrettelegges for gode interne fellesareal for lek og opphold. Fellesarealene skal
minimum være 200 m2 og økes med 10 m2 pr boenhet over 10. Fellesarealer skal
ferdigstilles før det gis brukstillatelse til nye boliger.

2.4. Offentlig veg
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Fortau og kjøreveger skal anlegges med den bredde som er vist på plankartet. Det kan
gjøres mindre justeringer i veglinjer og bredder hvor senere detaljprosjektering viser behov
for dette.
Arealet i en sone på 2 m på hver side av vegkant (asfaltkant) skal disponeres til veggrøft og
snøoppsamling ved brøyting. I dette beltet skal det ikke gjenbygges eller beplantes uten
etter avtale med kommunens vegmyndighet.
2.5. Grøntstruktur – friområder
Områder avmerket som lekeplass kan opparbeides og bebygges med lekeapparat og anlegg
som naturlig hører med til den angitte bruken av området.
I området som er avmerket som ski/akebakke kan gjøres større terrenginngrep, oppfylling,
gjerding og anlegges belysning som bedre sikkerheten og gjøre arealet egnet til formålet.
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Reguleringsplan for Nessjordet – Straumen sentrum
Planbeskrivelse
Datert 07.03.2010

Bakgrunn:
Reguleringsforslaget er detaljregulering og utfylling av den foreløpige reguleringsplan for Nessjordet
(Reguleringsplan for Straumens sentrum), vedtatt 03.05.2009.
Grunnlaget for planforslaget er resultatet av utbyggings-/arkitektkonkurransen som ble gjennomført
for Nessjordet i 2008-09. Det opprinnelige planforslaget er betydelig endret som følge av både
juryens vurderinger, krav fra Statens vegvesen, innspill fra leietakere Grande samarbeider med og
som følge av forhandlingsprosessen mellom Grande eiendom og kommunen.
Opsjonsavtalen med Grande eiendomsutvikling som er grunnlaget for utbyggingen ble godkjent i
Formannskapet 17. februar 2010. Skissene som er grunnlag for denne opsjonsavtalen er utarbeidet
av Letnes arkitektkontor i samråd med kommunen.
Generelt:
Målsetning med planarbeidet:
Målsetning med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av Nessjordet, og at dette sammen med
eksisterende sentrumsbebyggelse skal gi Inderøy et funksjonelt og framtidsretta kommunesenter.

Innspill til planarbeidet:
Det er kunngjort oppstart av planarbeid og varslet med brev til berørte naboer og grunniere.
Overordna myndigheter har fått to alternative foreløpige skisser for området til uttalelse.
Det har kommet innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune som har kommentert følgende:
-

-

Det må legges vekt på gode forbindelseslinjer mellom gammelt og nytt sentrum. Dette løses
best med planfri kryssing og undergang.
Bussholdeplasser samlet på en side av riksvegen synes mest ryddig.
Boligene inne i forretningsområdet bør ha tilgang på leikeareal på bakkenivå.
Bestemmelsene bør omfatte utbyggingsrekkefølge og rekkefølgekrav i forhold til etablering
av infrastruktur.
Det bør settes krav om universell utforming og konkretiseres krav til leikeareal

Fylkemannen i Nord-Trøndelag har følgende innspill:
-

Det forutsettes høy utnyttelsesgrad både i forhold til høyde og areal.
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-

Forutsetter trafikkløsninger som er arealøkonomiserende og at det legges opp til
parkeringskjeller.
Det må legges vekt på myke trafikanters ferdsel i området.
Det gis råd om ikke å tilrettelegge for utfylling i sjøen av hensyn til beiteområde for
vannfugler.
Det forutsettes at kommunen gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse i forbindelse med
planarbeidet.

Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse:
Jfr. gjennomgang i veileder for risiko og sårbarhetsanalyser vurderes det at følgende naturgitte
forhold kan ha betydning:
-

Geotekniske forhold:
Det er gjennomført en geoteknisk undersøkelse av området. Området består av hovedsakelig
stabile masser med sand, grus og morenemasse. Det kan forekomme mindre områder med
bløt leire men disse synes å ha begrenset utbredelse.

-

Trafikksikkerhetsforhold:
Det legges opp til planfri fogjengerkryssing av riksveg 755 som er det mest trafikkerte vegen i
området. Det legges for øvrig opp til tett dialog med Statens vegvesen som er fagetat i
forhold til å finne trafikksikre løsninger.

-

Bygningstekniske forhold:
Det forutsettes at gjeldende tekniske og branntekniske regler følges i forhold til utforming av
bebyggelse, takhager balkonger og lignende.

Inderøy kommune har ikke påvist andre forhold som kan vurderes å medføre sikkerhetsrisiko ved
utbyggingen.

Beskrivelse av planforslaget:
I forhold til det opprinnelige konkurranseforslaget ”VEV” er følgende forhold nå endret:
-

Det er lagt inn to forretningsbygg, begge med parkeringskjeller og leiligheter i 2., 3. og til dels
4. etasje. I forhold til opprinnelig forslag er 4. etasje betydelig redusert, det er nå to ganske
like forretningsbygg med omtrent samme prinsippløsning. Utearealer for leilighetene er for
begge byggene løst som takhage.

-

Forslaget inneholder ca 4300 m2 forretningsareal og 38 leiligheter (økning på ca 1000 m2
forretningsareal og 10 leiligheter fra opprinnelig forslag)

-

”Gulvnivå” på torg og forretningsbygg er senket med ca 1,5 m i forhold til at
fotgjengerkryssing nå skal skje via undergang, og ikke i plan med riksvegen.
Mer av området er utlagt som ”kundevennlige” parkeringsplasser. Dette går på bekostning av
grøntarealer og tidligere foreslått skulpturpark. Parkeringskjellere er først og fremst tiltenkt
leiligheter og butikkansatte.

-
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-

Et sentralt torg med forbindelseslinjer mot Straumen sentrum og mot Børgin er beholdt.

Vurderinger av løsningene:
-

Trafikkløsninger:
I forhold til opprinnelig reguleringsplans to alternative løsninger, har utbygger ønsket den
trafikkløsningen som i tidligere planbehandling er angitt som alternativ 2, med rundkjøring på
riksvegen.
Dette gir god flyt i biltrafikken og er den beste trafikkmessige sammenknytningen mellom
nytt og gammelt sentrum. Det gir også en markering av sentrumsområde for
gjennomgangstrafikken. Samtidig gir kombinasjonen rundkjøring, undergang,
parkeringskjellere og ny adkomst til Nessveet en del terrengmessige utfordringer. Dette ser
ut til å la seg løse med slik planen nå viser. Med signaliserte statlig økonomisk bidrag lar det
seg også gjennomføre økonomisk.
Adkomstvegen nord for forretningsområdet mot Børgin vil bli liggende i skjæring inntil 2 m
lavere enn dagens terreng og en får ca 1 m høydeforskjell som må tas opp i parkeringsarealet
mellom vegen og forretningsbyggene.
Adkomstvegen til Nessveet mener vi får en akseptabel utforming til tross for at svingkurven
sammen med stigning på vegen kan gi dårligere framkommelighet vinterstid.
Rundkjøringen vil ha en positiv fartsdempende effekt for gjennomgangstrafikken, mens
fotgjengerkryssingene på rundkjøringens armer er utfordrende trafikksikkerhetsmessig. Det
er aktuelt at disse kryssingspunktene ikke blir markert med fotgjengerfelt som gir fotgjengere
fortrinnsrett. Dette vil høyne fotgjengernes aktsomhet og hindrer oppstuving av biler i selve
rundkjøringen. Disse forholdene blir imidlertid en del av riksveganlegget (nå fylkesveg) og
vurderes nærmere av Statens vegvesen.

-

Parkeringsløsninger:
I forhold til opprinnelig plan er det lagt inn en romslig parkering ved innkjøring til området.
Godt synlig parkering ved innkjøringen er ikke noen god estetisk løsning, men blir sett på som
et meget viktig forretningsmessig element. Parkeringsplassene nord for
forretningsbebyggelsen har en god avskjermet plassering og vil styre de handlende inn
gjennom torgområdet. Dette vil tilrettelegge for økt bruk og aktivitet inn på selve torget.
Parkeringskjellerne, slik de er skissert, vil ha stor kapasitet til både å dekke leilighetene og
ansatte.

-

Grøntarealer:
Den opprinnelige ”skulpturparken” i forslaget ”VEV” er fjernet som følge av behov for større
utnyttelse av forretningsarealet og påfølgende økt parkeringsbehov. Plassering av parkeringer
og trafikk inn mot torget har også vært et element i vurderingen.
Rådmannen vurderer at høyere utnyttelse av forretningsområdet bør prioriteres når det nå
viser seg å bli arealknapphet. Straumens sentrum med Muustrøparken skal fortsette å være
tyngdepunktet for kultur og kunstformidling. Ressurser til videreutvikling av dette må heller
prioritere i disse områdene.
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Rådmannen forutsetter imidlertid at mer grøntanlegg og skulpturer integreres i torget, grøntaksen ned mot Børgin og i ”gågata” til Straumen via Meieribakken. Dette skal framgå av
detaljplan for utforming av fellesanleggene som skal godkjennes av kommunen.
Det er i det fremlagte forslaget planlagt 38 leiligheter innen sentrumsområde. Leilighetenes
behov for ute-/lekeareal planlegges dekket med takhager på taket av forretningsbyggene. Ut
fra de framlagte skissene blir det ca 1 daa utearealer på hvert av byggene.
Leilighetene vil ikke først og fremst rette seg mot småbarnsfamilier, og vi vurderer derfor
løsningen for lekeareal å være en tilfredsstillende, i tillegg er det heller ikke være mer enn 100
– 150 m til større lekeareal og balløkke på bakkenivå.
-

Byggehøyde:
I skissene som er vedlagt ligger gulvhøyden for torg/forretninger på ca kote 12 (ca 1,5 m
lavere enn riksvegen). Toppen av fasadene mot riksvegen blir da på ca kote 22, mens for den
foreslåtte 4. etasjen i bakkant blir på ca kote 25. Det gir fasadehøyder over terreng på ca 10
og 13 m.
Sammenlignet med nærliggende bebyggelse ligger mønet på bankbygget på ca kote 22 og det
høyeste bygget på Inderøyheimen på kote 26,5.
I Grande Eiendomsutviklings opsjonsavtale med Inderøy kommune er det forutsatt
bebyggelse med 3 etasjer.
Rådmannen er sterkt tvil om dette, og heller i utgangspunktet mot at kommunen bør holde
fast på å kun å tillate 3 etasjer. En visualisering (3D-modell) av bygningen vil gi bedre grunnlag
for å vurdere hvor høyt en bør tillate bebyggelse. Det foreslås derfor at planene legges ut til
ettersyn med mulighet for en 4. etasje, og at dette vurderes nærmere ved andre gangs
behandling.
Det er uproblematisk i å stramme inn tillatt byggehøyde fra 4 til 3 etasjer i sluttvedtaket,
mens en økning fra 3 til 4 etasjer vil kreve nytt offentlig ettersyn.

-

Gangkryssingen med riksvegen:
Denne foreslås lagt som undergang i samsvar med Statens vegvesens krav. Bebyggelsen
legges på et terrengnivå som bygger opp omkring bruk av denne. Det må jobbes videre med å
finansiere en utforming av undergangen som gjør at det kan bli noe mer enn en ordinær
betongkulvert.

-

Områdene ved banken/brannstasjon/slakteriet:
Det foreslås her plassering av en busstasjon. Denne vil få en sentral og framtidsrettet
plassering både i forhold til Nessjordet og Straumen for øvrig. Det er ønsket fra Trønderbilene
at den blir utformet såpass rommelig at busser kan snu på dette området. Dette er
arealkrevende og gjør at mye av brannstasjonstomta medgår til dette.
Når det ikke lengre er nødvendig med kjørbar adkomst gjennom dagens undergang til
Krokvegen kan en legge om dagens veiføringen og frigjøre areal til parkering for
Inderøyheimen og Inderøy slakteri. Dette vil avlaste dagens parkeringsplass ved banken noe.
Det er foreløpig usikkert om en kommer til enighet med eier av sparebank-tomta om denne
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måten å løse parkeringssituasjonen på. På det gjenværende byggearealet kan det bli plass for
politigarasjen, eventuelt sammenbygd med leskur/venterom for buss-stasjonen. Et
biovarmeanlegg er det tvilsomt om man får plass til dersom man prioriterer så stor plass for
bussene.
Alternativt kan en legge en ensidig busslomme uten mulighet for å snu busser. Da må busser
fra Leksvik/Steinkjer snu ved f.eks å kjøre gjennom Øvergata. Dette er nok en akseptabel men ikke optimal løsning for busstrafikken. En slik løsning vil frigjøre mer areal til parkering,
grøntareal og/eller tomt for et biovarmeanlegg.
Løsningen i fremlagt i planforslag prioriterer tilrettelegging for dagens og framtidig
kollektivtrafikk.
-

Grøntanlegg/lekeplass:
Det er i det fremlagte forslaget planlagt 38 leiligheter innen forretningsområdet. Leilighetenes
behov for ute-/lekeareal planlegges dekket med takhager på taket av forretningsbyggene. Ut
fra de framlagte skissene blir det ca 1 daa utearealer på hvert av byggene.
Disse leilighetene vil ikke først og fremst rette seg mot småbarnsfamilier, og vi vurderer derfor
løsningen for lekeareal å være en tilfredsstillende, i tillegg er det heller ikke være mer enn 100
– 150 m til større lekeareal og balløkke på bakkenivå.

-

Område mot sjøen og småbåthavna:
I del to av arkitekt-/utbyggingskonkurransen (ideer for Nessjordet/Straumen utover selve
sentrumstomta) er det skissert inn utfylling av overskuddsmasse i strandsonen med
tilrettelegging for badeplass og eventuelt gjestebrygge.
Dette har de fleste gitt positive tilbakemelding på. Fylkesmannens miljøvernavdeling er
skeptisk til tiltaket, og mener det kan redusere beiteområde for sjøfugler generelt for
ærfuglbestanden spesielt.
I denne avveiningen vurderer kommunen at et så sentrumsnært område som dette bør kunne
prioriteres for anlegg til menneskelig aktivitet og friluftsliv. Selve anlegget vil øke antall meter
strandlinje og er trolig mindre problematisk i forhold til fuglelivet. Økt menneskelig aktivitet
vil selvfølgelig forstyrre fuglelivet, men dette konsekvensen vil uansett komme som følge av
betydelig antall nye innbyggere på Nessjordet.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har tidligere varslet innsigelse mot utvidelse av Straumen
båtforenings småbåthavn.
Som følge av mange nye innbyggere er det sannsynlig at presset for utvidelse av båthavna
økes. Det foreslås derfor i planforslaget at det ikke legges antallsbegrensing på antall
båtplasser og at arealet utvides til å omfatte godkjent plassering av bølgedempere. Dette vil gi
båtforeningen mulighet for utvidelse av båthavna innenfor det avsatte området.
Ut fra tidligere innspill er det sannsynlig at dette kan bli møtt med innsigelse. Kommunen må
da gjøre en grundig vurdering av eventuell argumentasjon i forhold til dette ved 2. gangs
behandling av reguleringsplanen.
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Foreslåtte endringer i reguleringsplan og bestemmelser utenfor Nessjordet:
1. Jfr. dispensasjonsbehandling i Hovedutvalg natur 15. februar og de politiske signal som ble
gitt i dette møtet foreslås det at en opphever bebyggelsesplan med bestemmelser for
Nessveet. Det vil da gjelde samme bestemmelser til takformer og størrelse som boligfeltene i
Straumen for øvrig. Dagens forskyvde byggegrenser og utnyttelsesgrad (omregnet fra %-TU
til %-BYA) opprettholdes på plankartet.
2. Som en konsekvens av pkt. 1 foreslås det også åpne reguleringsbestemmelsene for pulttak
også i innen område B6. Saltak og pulttak kan byggeskikkmessig blandes uten at dette blir
problematisk.
3. Mindre tilbygg i Straumen for øvrig har i bestemmelsene åpning for andre takformer enn
saltak og pulttak. Det foreslås at dette også skal gjelde for mindre frittstående bygninger
(garasjer, uthus, anneks)
4. Bestemmelsen begrenset gesimshøyde på garasjer fjernes slik at det gis mulighet for å
benytte pulttak. Krav om maksimal mønehøyde på 5 m foreslås opprettholdt.
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Inderøy kommune
Vår dato
29.04.2010
Saksbehandler
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Vår referanse
2010/105-14
Deres referanse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
7734 STEINKJER

Søknad om fravikelse fra rikspolitiske bestemmelser for etablering av
kjøpesentre.
Viser til tidligere oversendt høringsforslag til reguleringsplan for Nessjordet. Reguleringsplan vil åpne for
forretningsbebyggelse som overskrider 3000 m2 BRA. Inderøy kommune fremmer selv
reguleringsplanen for området.
I henhold til retningslinjenes § 3 søkes det herved om Fylkesmannens samtykke til å fravike forbudet om
etablering av kjøpesenter.
Begrunnelse:
Inderøy kommune vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen oppfyller alle intensjoner de rikspolitiske
retningslinjene tar sikte på å oppnå og som er beskrevet i § 1.
−

Utbyggingen har som hovedhensikt å styrke kommunesenteret Straumen som handelssentrum,
og med det redusere dagens betydelige bilbasert handelslekkasjer til nabokommunene.

−

Nessjordet ligger i direkte tilknytning og i sammenheng med dagens sentrumsområde. Det er i
planprosessen lagt stor vekt på å få til en sammenbinding av de nye forretningsarealene med
eksisterende forretningsbebyggelse. Avstanden mellom ny og eksisterende
forretningsbebyggelse er kun 40-50 m.

−

Nessjordet vil ligge nærmere tilknyttet de større boligområdene på Straumen enn dagens
sentrum gjør, og sammen med et bedre handelstilbud vil det redusere innbyggernes
bilavhengighet.

−

Det legges til rette både for utvikling av kollektivtrafikk og videreutvikling av gang/sykkelvegnett i reguleringsplanen.

Etter kommunens vurdering vil utbyggingen på Nessjordet være helt riktig i forhold til retningslinjenes
langsiktige mål om å oppnå en mer bærekraftig og robust tettstedsutvikling og å begrense
klimautslippene.
Vi håper på rask tilbakemelding på søknaden.
Postadresse
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy
E-post
postmottak@inderoy.kommune.no

Besøksadresse
Vennalivegen 37
www.inderoy.kommune.no
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Telefon
74 12 42 00
Telefaks
74 12 42 19

Bankkonto
4451.06.00662
Org.nr
NO 963 955 162

, saksnr. 2010/105-14

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Seilmakergata 2 7735
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Inderøy kommune
Vår dato
04.05.2010
Saksbehandler
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Vår referanse
2010/105-21
Deres referanse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
7734 STEINKJER

Tilleggsnotat vedrørende utnyttelsesgrad på Nessjordet.
Viser til muntlig tilbakemelding på reguleringsplanen, og ettersender forslag til justert utnyttelsesgrad og
krav om minimumsutnytting for utbyggingsområdene.

SENTRUMSOMRÅDET:
Grunnlag for tallene er foreløpig skisser fra utbygger som er vedlagt reguleringsplanen.
Tomteareal er 12.400 m2 (eks. torg).
Det er skissert 4250 m2 forretningsareal og 34 leiligheter i 2. og 3. etasje. I tillegg 4 leiligheter i 4. etasje
som inntil videre er uavklart om godkjennes. Leilighetene er fra 80 til 100 m2.
Beregningsgrunnlag for minimumskrav; 34 leiligheter x 80 m2 = 2720 m2.

Ut fra dette foreslår vi at følgende krav tas inn i reguleringsbestemmelsene for sentrumsområdet:
•

Utnyttelsesgrad, maks 90 % -BYA (inkludert parkeringsareal).

•

Minimum antall m2 BRA settes til 4000 m2 forretningsareal og 2700 m2 for boligareal.

Postadresse
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy
E-post
postmottak@inderoy.kommune.no

Besøksadresse
Vennalivegen 37
www.inderoy.kommune.no

Side 237

Telefon
74 12 42 00
Telefaks
74 12 42 19

Bankkonto
4451.06.00662
Org.nr
NO 963 955 162

, saksnr. 2010/105-21

BOLIGOMRÅDENE:
Grunnlaget for beregningene i tabellen er basert illustrasjonsplan for området til konkurranseforslaget
”VEV” fra desember 2008.
Område
Tomteareal i reguleringsplan.
Anslått bebygd grunnflate
(boliger)
Anslått BRA (bolig)
(fra illustrasjonsplan – VEV)
Anslått antall leiligheter
Anslått parkeringsbehov
(antall leiligheter x 2 x 18 m2)
Estimert BYA(% av tomt)

B1
3900m2
1000 m2

B2
4300 m2
1200 m2

B3
7600 m2
1600 m2

B5
9900 m2
2900 m2

2000 m2
(leiligh.)
20-25
900 m2

2400 m2
(leiligh.)
24-30
1080 m2

3200 m2
(rekke hus)
16-20
720 m2

1900 m2 (48 %)

2180 m2 (51 %)

2320 m2 (31 %)

5000 m2
(terrassehus)
35-40
forutsetter
parkeringskjeller
2900 (30 %)

50 %
2200 m2

40 %
3000 m2

40 %
4500 m2

Forslag til krav i reguleringsplan:
Maks %-BYA
50 %
MIN. BRA
1800 m2

Håper dette er et greit grunnlag for endelig uttalelse til planen. Ta kontakt om det er spørsmål.
Det gis utsatt høringsfrist til fredag 7. mai på reguleringsforslaget.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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index

besktrivelse

dato/sign

Oppdrag:

Oppdragsnr:

Inderøy Kommune

2010.26

Visualisering til regulering
Nessjordet

Dato
18.05.2010

Type tegning:

Målestokk: 1:3,40,
1:2,21,
1:3,37

Bro, undergang

www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no
Nordgata 28, pboks 37,
7650 Verdal
Tlf. 74 04 17 00

Filnavn:
1026 -IK-regulering-Nessjordet.pln

Kontroll prosjekt.
Sign.
KH

Kontroll:

revisjonsindex:

arkiv:

Fase:

FASE

Tegn.nr:

Side 239

A60-01

Sett fra øst, ved omsorgsboliger. Øyehøyde ca kote 17.65

Sett fra sør, ved hovedvei. Øyehøyde ca kote 14.65

index

besktrivelse

dato/sign

Oppdrag:

Oppdragsnr:

Inderøy Kommune

2010.26

Visualisering til regulering
Nessjordet

Dato
18.05.2010

Type tegning:

Målestokk:

Sett fra øst og sør

1:2,25, 1:2,06

www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no
Nordgata 28, pboks 37,
7650 Verdal
Tlf. 74 04 17 00

Filnavn:
1026 -IK-regulering-Nessjordet.pln

Kontroll prosjekt.
Sign.
KH

Kontroll:

revisjonsindex:

arkiv:

Fase:

FASE

Tegn.nr:

Side 240

A60-03

Sett fra Nessveet 2, ved garasjen. Øyehøyde ca kote 17.65

Sett fra gangvei ved rundkjøring. Øyehøyde ca kote 13.65

index

besktrivelse

dato/sign

Oppdrag:

Oppdragsnr:

Inderøy Kommune

2010.26

Visualisering til regulering
Nessjordet

Dato
18.05.2010

Type tegning:

Målestokk:

Sett fra nord

1:1,84, 1:2,22

www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no
Nordgata 28, pboks 37,
7650 Verdal
Tlf. 74 04 17 00

Filnavn:
1026 -IK-regulering-Nessjordet.pln

Kontroll prosjekt.
Sign.
KH

Kontroll:

revisjonsindex:

arkiv:

Fase:

FASE

Tegn.nr:

Side 241

A60-02

index

besktrivelse

dato/sign

Oppdrag:

Oppdragsnr:

Inderøy Kommune

2010.26

Visualisering til regulering
Nessjordet

Dato
18.05.2010

Type tegning:

Målestokk:

Oversikt

1:1,71

www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no
Nordgata 28, pboks 37,
7650 Verdal
Tlf. 74 04 17 00

Filnavn:
1026 -IK-regulering-Nessjordet.pln

Kontroll prosjekt.
Sign.
KH

Kontroll:

revisjonsindex:

arkiv:

Fase:

FASE

Tegn.nr:

Side 242

A60-04

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag
Saksbehandler: RagnhildTorsdatter Grønvold
Tlf. direkte: 74 16 80 24
E-post: rgr@fmnt.no

Deres ref.:

Vår dato: 06.05.2010

Vår ref.: 2010/578

Arkivnr: 421.4

IIII IIIIII

Inderøy kommune
7670 Inderøy

Fylkesmannens uttalelse til forslag til reguleringsplanfor
Nessjordet i Inderøy kommune
Fylkesmannen viser til Deres oversendelse av 20. mars, 29. april og 4. mai. 2010.
Planforslaget er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger. Vi har etter dette følgende merknader:
Fra Landbruksavdelingen:
Nessjordet ble lagt inn som langsiktig utbyggingsgrep til sentrumsformål i kommunedelplan
for Straumen allerede i 1986.

Foreliggende planforslag er en detaljregulering og utfylling av den første reguleringsplanen
for området vedtatt i 03.05.09, hvor det bl.a. ikke ble tatt endelig stilling til kryssløsning til fv
755.
Landbruksavdelingen har ved flere anledninger og uttalelser minnet om og tydeliggjort
forutsetningen for frigivelsen om at en høg utnytting skal legges til grunn for området, og har
i tillegg fokusert på at uttrykk, arkitektur, estetikk, materialvalg m.v. må gis vesentlig vekt
slik at både Straumen og dette området etter endt utbygging vil framstå som et tett og godt
sentrums-/og boområde med kvaliteter i harmoni med kvalitetene i omgivelsene.
I forhåndsuttalelsen, datert 16.02.2010, gjentok Landbruksavdelingen dette og var tydelig på
at området må utnyttes godt da en ytterligere frigivelse av dyrka jord i tilknytning til
Straumen sentrum vil være uhyre krevende mht det klart innskjerpede jordvernet.
Landbruksavdelingen påpekte videre at det vil være sentralt å sikre en høg og bymessig
utvikling av området, at en vil være kritisk dersom det ikke legges til rette for å utnytte
reguleringsplanen opp mot maks utnytting, herunder også mht byggehøyder. Vi minnet også
om tidligere uttalelser om at min. utnytting bør ligge opp mot maks utnytting, og forventet at
kommunen ville sikre dette på en god måte gjennom reguleringsplanen.
Ifht utnytting går det av lanbeskrivelsen fram at sentrumsområdet nå er gitt en større
arealutnytting i form av 1000 m2 mer forretningsareal og at det planlegges for 10 flere
leiligheter i dette forslaget enn i forrige forslag. Av beskrivelsen går det også fram at det skal
være parkeringskjeller for de to forretningsbyggene. Av forslaget til lanbestemmelser går det
fram at "utnyttingsgrad er angitt på kartet", og på reguleringskartet er dette angitt som BYA=.
Det er naturlig å forstå denne angivelsen som en maks utnytting, og med andre ord er ikke
noen minimum utnyttingsgrad juridisk sikret gjennom forslaget til reguleringsplan slik kart og
bestemmelser ble sendt på høring.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Statens hus
Strandveien 38

Telefon: 74168000
Telefax: 74168053
Org.nr.: 974 772 108
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Internett: www.fmnt.no
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For å sikre en høg utnytting på Nessjordet vil Landbruksavdelingen, i lys av det klart
innskjerpede jordvernet, være tydelig på at en minimum utnyttingsgrad nå må sikres gjennom
reguleringsplanen for området (betinget innsigelse).
Ihht Teknisk forskrift skal parkering inngå i BYA. I høringsperioden er det fra Inderøy
kommune v/planlegger klargjort at utnyttingsgraden angitt på reguleringskartet ikke har tatt
dette innover seg. Kommunen har derfor sendt et tilleggsnotat, datert 04.05.2010, som
foreslår nye krav til maks utnyttingsgrad både for sentrumsområdet og byggeområdene for
bolig (B1, B2, B3 og B5) der parkering er tatt inn i BYA. I dette tilleggsnotatet har
kommunen også gjort et godt arbeid mht minimum utnytting, og konkrete krav om minimum
utnytting foreslås tatt inn i reguleringsbestemmelsene.
Etter Landbruksavdelingens vurdering ligger som følge av forslaget til nye maks-grenser og
de foreslåtte minimumskrav gode muligheter for å sikre at området gis en høg utnytting i tråd
med forutsetningene for frigivelsen av dyrka jorda i 1986.
Landbruksavdelingen har merket seg ved at minimum utnytting og kravet til
parkeringsdekning er slik at det forutsettes etablert parkeringskjeller i sentrumsområdet.
Landbruksavdelingen legger dette til grunn og vurderer dette som klart positivt ifht utnytting,
og også ifht mulighetene for å utvikle området til et kvalitativt tett og godt sentrums-/og
boområde.
Under forutsetning av at kommunen vedtar utnyttingsgraden for sentrumsområdet og
boligområdene slik det framgår av tilleggsnotatet, både ifht maks og minimum utnytting,
alternativt med en høyere utnytting, har landbruksavdelingen ingen innsigelse og ingen
ytterligere merknader til planen.
Fra Miljevernavdelingen:
Planen legger til rette for omfattende sentrumsutvikling av Straumen med betydelige
boligetableringer og sentrumsfunksjoner som forretninger, kontorer og næringsområder.
Planområdet omfatter hele Nessjordet ned mot Børgin. Området er tidligere regulert i
Reguleringsplan for Straumen sentrum, godkjent 3.5.2009.

Arealbruken i nytt planforslag sammenfaller med tidligere godkjent reguleringsplan. I det nye
planforslaget er etablering av bade-/friområde og utvidelse av småbåthavna nye tiltak.
Miljøvernavdelingen ga i brev av 16.2.2010 forhåndsuttalelse til planforslaget, og hvor vi ga
råd om å unngå utvidelse av småbåthavna og etablering av bade-/friområde på fylling ut i
Børgin.
Miljøvernavdelingen har i flere tidligere planuttalelser, bl.a. den 25.5.2007, i forbindelse med
behandling av reguleringsplan for Straumen sentrum, pekt på de miljømessige utfordringene
ved en etablering av småbåthavn i Børgin. Dette var også tema i 2004 ved behandling av
kommunedelplan for Straumen.
Miljøvernavdelingens oppgave er å påse at viktige regionale/nasjonale miljøverninteresser
blir ivaretatt i planbehandlingen. Det må derfor påregnes at Miljøvernavdelingen reiser
innsigelse dersom slike interesser blir skadelidende eller mangelfullt ivaretatt.
Miljøverndepartementet har de senere årene anmodet om skjerpet plan- og
dispensasjonspraksis i strandsonen, senest i brev av 8.03.02. I brevet sier departementet bl.a.
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at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø skal fungere som retningslinje for planlegging i
strandområdene. Dette er fulgt opp i St. meld. nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Her heter det bl.a. Det er et nasjonalt mål at
strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen
ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å
oppfordre kommunene til en streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner
i 100-metersbeltet langs sjøen.
Det aktuelle planforslaget berører strandsonen både ved utvidelse av småbåthavna og ved
etablering av bade- /friområde på fylling ut i Børgin. Dagens plassbegrensing på 57 båter
foreslås opphevet slik at havna kan utvides etter fremtidig behov.
Planforslaget inneholder også en utfylling i Børgin sør for båthavna. Utfylt område skal
tilrettelegges og benyttes som bade-/friområde.
Miljøvernavdelingen vurderer i det følgende disse to tiltakene hver for seg, men i lys av
prisnippene i ny Naturmangfoldlov (NML) som tråde i kraft 1.7.2009. Den nye loven innfører
nye prinsipper ved forvaltning av areal. I lovens § 7 utrykkes at prinsippene i lovens §§ 8- 12
skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når
forvaltningsorganet tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. I en reguleringsplan
fremmes løsninger fra offentlig myndighet på forvaltning av fast eiendom og arealer.
Forvaltningsprisnippene i loven kommer derfor til anvendelse ved vurdering av planforslaget.
En utvidet bruk av småbåthavna vil føre til mer båttrafikk og bidra til å øke ferdselen gjennom
Straumen. En utvidet bruk av havna vil også generere mer oljesøl og annen belastende
forurensning til det marinbiologiske miljøet. Målinger foretatt av bunnsediment i flere
småbåthavner i Trondheimsfjorden (NGU 2004) viser forhøyede verdier av forurensende
stoffer inne i havnene.
Kunnskap om miljøverdier i planområdet bygger bl.a. på DNs naturbase og artskart fra
Artsdatabanken, jf. NML § 8 kunnskapsgrunnlaget. Sjøområdene langs Straumen og ved
utløpet av Børgin er kartlagt som grunne strømmer og er registrert som svært viktig område
for fugl. Hos Bierach (1989) er området avmerket sammen med Børgin som et sjøfuglområde
med regional verdi, dessuten som et viktig naturvernområde. Sjøen er vinteråpen og et viktig
tilholdssted for spesielt ærfugl, men også andre andefugler har tilhold i området
(Kartavgrensing følger Borg (1998)).
Norsk ornitologisk forening avd. Nord-Trøndelag (NOF) har, på oppdrag fra
Miljøvernavdelingen, foretatt registreringer av hekkefuglbestanden i Indre Trondheimsfjorden
siden 2001. Registreringene viser bl.a. at Roelsøya naturreservat, som ligger like innenfor
Straumen, er den aller viktigste hekkelokaliteten for ærfugl i Trondheimsfjorden. Straumen er
videre kjent for de store ansamlingene av ærfugl, både når det gjelder fugl med ungekull på
forsommeren og om vinteren med store overvintrende flokker. Ved utløpet av Straumen
ligger Vikaleiret fuglefredningsområde. Både Rolsøya og Vikaleiret er, sammen med flere
andre viktige leveområder som er vernet for fugl i Trondheimsfjorden, foreslått som nye deler
av Ramsarområdene i Trondheimsfjordens våtmarksystem. Forpliktelsene som den
internasjonale Ramsarstatusen medfører, er at de økologiske funksjonsområdene for fugl
opprettholdes og sikres. Straumen er en svært viktig del av funksjonsområdet for fugl som
omfatter både Rolsøya og Vikaleiret. Måloppnåelse mot Ramsarstatus er lite forenlig med en
betydelig økt båttrafikk gjennom dette smale sundet, - en tidevannsstrøm med et matfat som
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har avgjørende betydning for at ærfugl og ender kan leve her året rundt. Næringssøkende fugl
vil oftere bli stresset og forstyrret som følge av økt båttrafikk. Spesielt for ærfugl som med
nyklekte unger samles i tiden rett etter klekking for næringssøk i Straumen. En økning i
båttrafikk vil kunne bidra til at ungekull sprenges og spres med de følger at man får et økt
predasjonspress på ungene fra store måker som gråmåke og svartbak. Ut fra miljøvernhensyn
bør man legge føre-var prinsippet til grunn, jf. NML § 9, og utelate plangrep som medføre økt
ferdsel igjennom Straumen.
Fylkesmannen trakk, i 2004, sin innsigelse til etablering av småbåthavn ved Nessjordet under
forutsetning av at området i Sandvågen, som i den gamle reguleringsplanen for Straumen
sentrum var regulert til småbåthavn, ble omreguleret til et annet formål. Videre at antallet
båtplasser ikke skulle utvides fra det antallet som da ble angitt, nemlig inntil 57 plasser.
Kommunen skulle videre bidra til at farten på båttrafikken i Straumsundet ble så lav som
mulig, og at det ikke ble etablert et bakland med båtpuss og slipp og lignende ved havna.
Sett i et miljøvernperspektiv er ikke Næsshavna en fremtidsrettet lokalisering av ei
småbåthavn. Og for å unngå at havna utvides i takt med økning i båtstørrelse vil
Miljøvernavdelingen at det innføres bestemmelser som gjør at Næsshavna ikke kan bruke et
større sjøareal enn de ca. 7 daa som er anvist på plankartet.
Etter en samlet vurdering, hvor ønske om utvidet bruk av småbåthavna settes opp mot
hensynet til miljøkvalitetene Børgin og Straumen har for fugl, slik det fremgår ovenfor,
fremmer Miljøvernavdelingen innsigelse til utvidelse av småbåthavna.
Innsigelsen kan frafalles dersom reguleringsbestemmelsene fortsatt knytter begrensning på
inntil 57 båtplasser og at planen ikke regulerer inn etablering av områder for båtpuss, slip og
andre landbaserte båthavn installasjoner i Næsshavna. Behovet for båtplasser på Inderøy bør
alternativt løses som utvidelser innenfor eksisterende havner lokalisert utenfor Børgin.
Børgin med Straumen har åpenbart miljøkvaliteter og utgjør et økologisk viktig
funksjonsområde for en rekke vannlevende arter som har tilhold i grunne strømmer, og som
igjen gir grunnlag for et rikt fugle- og dyreliv. Straumen er også et viktig område på grunn av
israndavsetninger med randmorener og morenebelter, jf. NGU-rapport 2006.001.
Miljøkvalitetene underbygges også av pågående verneprosess med marin verneplan for
Børgin.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, har i samarbeid med Fiskeridirektoratet region Trøndelag,
den 1.9.2009, kunngjort oppstart av arbeidet med Nasjonal marin verneplan, jf.
naturmangfoldloven § 42 og forvaltningsloven kap. VII. Arbeidet med marin verneplaner er
en oppfølging av bl.a. St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona og Innst. S. nr. 168
(1999-2000), og St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i
Norskehavet (forvaltningsplan) og Innst S nr. 362 (2008-2009). Aktuelle lovhjemler er bl.a.
naturmangfoldloven § 39 (marine verneområder) og havressursloven § 19 (marine beskytta
område). Formålet med planarbeidet er å sikre representative, særegne, sårbare og truede
marine naturverdier i norske kyst- og havområder. Børgin er en av tre områder i NordTrøndelag som inngår i verneforslaget. De andre to områdene i Nord-Trøndelag er
Skarnsundet og Tautraryggen. Miljøvernavdelingen vil i forbindelse med det videre arbeidet i
verneprosessen være i aktiv dialog med berørte parter, deriblant kommunen, for å finne
omforente løsninger som både tar lokale hensyn og ivaretar de marine kvalitetene som er
grunnlag for verneforslaget.
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Planforslaget skisserer videre en utfylling i Børgin for å etablere et bade-/friområde til
allmennhetens bruk. Tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon er positive tiltak, men
behovet for nye bade-/friområder bør sees i sammenheng med en overordnet plan for
etablering av grønnstruktur i byer og tettsteder. Eksempelvis som ved utarbeidelse av
grønnplakat, jf. DN håndbok 23 —2003 Grønn by arealplanlegging og grønnstruktur.
Identifisering av nye bade- og rekreasjonsområder må her sees i sammenheng med allerede
etablerte områder og vurderes i forhold til andre inngrep og bruk.
Strandsonen er viktig for biologisk mangfold og det er som utgangspunkt i hht. pbl § 1-8 ikke
tillatt med byggetiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjø. En eventuell utfylling ut i sjø bør
derfor forbeholdes betydelige samfunnsnyttige tiltak. I prinsippet bør planforslaget skissere
løsninger hvor friareal etableres på eksisterende landareal og ikke som utfyllinger i sjø. En
utfylling, liten eller stor, vil påvirke det økologiske funksjonsområde for en rekke arter knyttet
til det marine miljø. Utfylling vil redusere viktig beiteareal for en rekke arter av vannlevende
fugl, spesielt andefugler som stokkand og ærfugl. Koblingen mellom badeplass og
småbåthavn er også, jf. forurensningsproblematikken nevnt tidligere, ut fra et miljøperspektiv
svært uheldig. Straumen har allerede en sentrumsnær og flott offentlig sikra badeplass ved
Sundsand. Sundsand ligger i gangavstand fra sentrum og er uten tilrettelegging for båttrafikk.
Tilrettelegging av badeplasser og rekreasjonsområder for friluftsliv må kunne gjennomføres
uten en oppfylling av masser i sjø. Miljøvernavdelingen ga derfor et faglig råd i
forhåndsuttalelse til planen om ikke å planlegge slike utfyllinger i sjøen. Når planforslaget
likevel fremmer en slik løsning, vil Miljøvernavdelingen ut fra hensynet til miljøverdiene i
Børgin og med Straumen, og etter en samlet vurdering av den samfunnsmessig nytten av å
etablere slike tiltak ut i sjøen, fremme innsigelse til utfylling av bade- friområde i Børgin.
Ut fra et miljøvernperspektiv bør det finnes andre løsninger som både ivaretar interessene for
allmennhetens behov for bade-/ og friområde ved Børgin, og hensynet til Børgin og Straumen
som viktig økologisk funksjonsområde for fugler og dyr. Miljøvernavdelingen diskuterer
gjerne med kommunen løsninger som ikke medfører utfylling i Børgin.
Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Til plankartet:
På planen er det vist andre typer bebyggelse og anlegg (uspesifisert). Ut fra fargen og kartet
ser det ut som om dette er byggeområde for bolig-næring-offentlig. Vi mener at dette i så fall
bør vises som kombinert bebyggelse og anleggsformål, 1800, med angivesle av
kombinasjonen også i tegnforklaringen.

Balløkken kan vises med formålsangivelsen "lekeplass, balløkke".
Når det gjelder formålet samferdsel og teknisk infrastruktur, bør det tas inn i bestemmelsene
hva som er offentlig og hva som er privat eller felles areal, se pb1. § 12-7 nr 14. Det samme
gjelder for grøntstruktur.
Det mangler tegnforklaring på møneretning, dette bør tas inn.
Tegnereglene som er gitt må følges. Der er fotgjengerfelt vist med en enkelt stiplet linje i
versjonen fra 17.03.10. Tegnforlaringen på fotgjengerkryssing må rettes opp i samsvar med
dette.
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Til planbestemmelsene:
1: Alle formålene bør listes opp, i den rekkefølge og under de hovedoverskrifter som de hører
hjemme. Småbåthavn må dermed flyttes til siste overskrift.
1.6: Vi er kjent med at det finnes en rekke planer hvor det i bestemmelsene er gjort unntak fra
byggegrenser eksempelvis for garasjer. Strengt tatt gir dette motstrid mellom kart og
bestemmelser. Kartet går i slike tilfaller foran bestemmelsene. Vi mener derfor at det korrekte
er å vise avvikene som retningslinjer for dispensasjon.
Når det gjelder byggegrenser mot riksveg som framgår av planen, er det kommunen som
planmyndighet som evt. gir dispensasjon.
1.8: Etter pbl. § 12-7 nr 8 kan det tas inn bestemmelser om tilrettelegging for forsyning av
vannbåren varme til ny bebyggelse. For at en slik bestemmelse kan vedtas kreves det at det
foreligger konsesjon for det aktuelle området.
2.1: Sentrumsformål er etter ny pb1. et eget reguleringsformål. Det er ikke vist på denne
planen. Det bør derfor ikke vises til sentrumsformål i bestemmelsene, men til det formålet det
aktuelle området faktisk er vist med på plankartet.
Kravet til universell utforming er generelt utformet. Bestemmelser om universell utforming
bør være mer detaljerte, slik at det er klarere fremgår hva som er rettslig bindende krav.
2.2: Det bør brukes overskrift som samsvarer med formålsbetegnelsen på plankartet, her
Boligbebyggelse —frittliggende småhusbebyggelse. På kartet finnes det 5 områder med dette
formålet. Ingen områder har påskriften eneboliger. Det fremgår heller ikke av kartet hvilket
område som er "Nessveet". Overskriften bør derfor gjøres klarere, slik at det ikke er tvil om
hvilke områder bestemmelsen gjelder for.
2.4: Til de to siste setningene. Dette arealet må vises på kartet med et formål som hindrer
bebyggelse i seg selv.
Det tilsendte planforslaget åpner for etablering av forretninger med et bruksareal som
overskrider 3000 m2. Forholdet til etablering av kjøpsentre var ikke omtalt i
planbeskrivelsen, og vi tok derfor kontakt med kommunen for å få en vurdering av dette. I
brev av 29. april 2010 søker kommunen om at Fylkesmannen gir samtykke til etablering av
kjøpesenter etter forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre som trådte i kraft den
I. juli 2008. Kommunen redegjør for hvorfor intensjonene i den rikspolitiske bestemmelsen er
oppfylte i denne saken.
I merknadene til den ovennevnte forskriften uttales det at Fylkesmannen skal behandle
plansaker som hjemler etablering av kjøpesentre på vanlig måte etter pb1. Selve
planbehandlingen vil da sikre at hensikten med den rikspolitiske bestemmelsen blir ivaretatt,
og det er derfor ikke nødvendig å behandle saken som en samtykkesak i tillegg. Nye planer
skal være i samsvar med fylkesplan. Fylkesmannen behandler på denne bakgrunn ikke saken
som en samtykkesak, men kun som plansak.
I den gjeldende fylkesplanen forutsettes det at kommunene foretar en geografisk
sentrumsavgrensning av kommunesentrene. Vi er ikke kjent med at Inderøy har foretatt dette
for Straumens vedkommende, men ut fra de opplysningene som foreligger i denne saken
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mener vi det ikke er tvilsomt at det området som reguleres til kombinert formål
forretning/kontor/bolig ligger innenfor det som kan defineres som Straumen sentrum. Etter
det Fylkesmannen kan se, vil ikke etableringer som den foreliggende planen hjemler være i
strid med retningslinjene i fylkesplanen, og har ikke ytterligere merknader til dette forholdet.

Med hilsen
L

Sissel E. Slapgård (e.f.)
Bygg- og justisleder
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

/-

((//(A

Ragnhild Torsdatter Grønvold
'

Seniorrådgiver
Konununal- og administrasjonsavdelingen

Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeshuset
Fylkets Hus

6404
7735

Molde
STEINKJER

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen:
Miljøvemavdelingen:
Kommunal- og adm.avd.:

Anne Berit Lein —74 16 82 09
John Haugen —74 16 81 51
Ragnhild T. Grønvold —74 18 80 24
Per Arne Stavnås —74 16 80 52
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30.04.2010
Ugradert

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Inderøy - Reguleringsplanfor Nessjordet - Offentlig ettersyn
Vi viser til oversendelse datert 20.mars 2010.04.26
Planen omfatter Nessjordet, Nessveet(nyeste del) og området ved banken og
brannstasjonen. Gjeldende plan for området er vedtatt 14.05.09. Foreliggende
forslag innebærer en del endringer; ny kryssløsning med fv 755, delvis omlegging av
atkomstveg til Nessveet, betydelige endringer ved brannstasjonen, utfylling i Børgin
til nytt friområde, utvidelse av antall båtplasser i småbåthavna og oppheving av
gjeldende bebyggelsesplan for Nessveet.
Som trafikkløsning foreslås nå rundkjøring i kryss med fv 755, og nytt
sentrumsområde får gangforbindelse til eksisterende sentrum via ny undergang. Det
er og tatt inn viktige rekkefølgebestemmelser om etablering av kryss, undergang og
gangveg før bebyggelse i sentrumsområdet kan tas i bruk. Vi gjør oppmerksom på
at tiltak på strekningen på fv 755 ikke er prioritert i handlingsprogram 2010-2013 for
nye fylkesveger. Det er aktuelt med tiltak i perioden 2014-19.
Et sentrumsområde på 12,4 da med kombinert formål forretning/kontor/bolig inngår i
planen. En eventuell uttalelse i forhold til størrelse på forretningsområdet vil avvente
en nærmere redegjørelse fra kommunen om forholdet til rikspolitiske bestemmelse
for kjøpesentre.
I sentrumsområdet innebærer planen bygging i tre etasjer med byggehøyde 22m for
største del av området, men tillater fire etasjer med byggehøyde 25 m for 25% av
arealet som vender bort fra fv 755. Før forholdet til høyder på eksisterende
bebyggelse og terreng omkring sentrumsområdet er dokumentert og illustrert, deler
vi kommunens skepsis til å tillate bebyggelse med høyde opptil kote 25 m.
Av reguleringsbestemmelsene framgår det at areal for leike og uteopphold kan løses
som takhage og på vedlagt illustrasjon er det ikke markert noe felles leike og
oppholdsareal på bakken. Leike- og oppholdsareal er illustrert på taket i plan med
2.etasje. Som leikeareal vil vi hevde at dette kun bør aksepteres som nærleik for
små barn med liten aksjonsradius og som er under kontinuerlig tilsyn. Vi anser slike
løsninger lite egnet for allsidig leik og for større barn med deres krav til aktivitet og
aksjonsradius. Det er og uklart hvorvidt takhagen vil være åpen for andre, slik at den
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gir mulighet for felles leik med andre barn i nabolaget. Vi har tatt dette opp i tidligere
innspill til kommunen. Vi vil nå sterkt tilrå at det stilles krav om at hele eller deler av
leikearealet skal etableres på bakkenivå.
Områdene B-1, B-2 og B-3 på kartet er benevnt: Byggeområde(Bolig-næringoffentlig) og markert med brun farge, andre typer bebyggelse og anlegg?
Hovedformål benevnes ikke lenger "byggeområde", men "bebyggelse og anlegg".
Videre skal ikke formål benevnes "offentlig", dette skal heller angis i bestemmelsene.
Formål og fargebruk bør her vurderes på ny, der kombinert bebyggelse og
anleggsformål; bolig/næring/kontor kan være et alternativ. Med bruk av fargekoder
og tegnforklaring bør en og unngå så mye forklarende tekst på hvert delområde.
På vedlagt illustrasjon er det inntegnet bekk/vann gjennom torg og sentrumsområde.
Det bør sikres at denne blir realisert og videreført gjennom friområdet ned til sjøen.
Det bør derfor tas inn bestemmelser om dette.
Planforslaget gir rom for utvidelse av eksisterende småbåthavn og forutsetter noe
utfylling i sjøen med tilrettelegging for bading/friområde. Med lokalisering av mange
nye boliger i nær tilknytning til sjøen, er det viktig at det finnes et tilrettelagt tilbud for
båtfolket og bading og opphold ved sjøen. Tilrettelegging som foreslått vil trolig bidra
til en samling av aktiviteten og dermed redusere aktivitet i andre deler av
strandsonen. Imidlertid vil vi etterlyse en beskrivelse av hvilke konsekvenser både
utvidelse av båthavna og utfylling til badeplass vil ha. Slike anlegg vil og medføre
parkeringsbehov, det må derfor beskrives hvordan dette er tenkt løst.
Kulturminner
Innenfor planområdet ble det før første gangs vedtak registrert automatisk freda
kulturminner i form av flere boplasser fra jernalder (se askeladden.ra.no) . Disse ble i
2009 undersøkt av Vitenskapsmuseet, og frigitt etter KML §8.4. Planen kan derfor
ansees ferdigbehandlet av kulturminnevernet, dersom alle områder som nå er innafor
planen ble registrert av oss før første gangs vedtak.
I strandkanten mot Børgin er det planlagt utfylling i sjø (nytt tiltak). Planen må
oversendes Vitenskapsmuseet/NTNU for uttalelse etter KML §14 i forhold til inngrep i
vrak eller maritime kulturminner.
Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget
må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.
Med hilsen
4).
Karl-Heinz Cegla
Fagansvarlig arealplanlegging
Grete Sildnes
overarkitekt

Side 2

Side 251

Saksbehandler:
Grete Sildnes, overarkitekt, tlf 74 11 12 58
Lars Forseth, fylkesarkeolog, tlf 74 11 12 70
Kopi:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal- og familieavd., Statens Hus,
7734 STEINKJER
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
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kijovårgeaidnu 50
9730 Käre-Sjohka/Karasjok
Teelefovne +47 78 47 40 00

7670 INDERØY

Teelefaakse +47 78 47 40 90
samediggi@samediggi.no
www.samediggi.no
NO 974 760 347

AAMHTSREERIJE/SAKSBEHANDLER

DU VUESIEHT./DERESREF.

Dag Lantz, +47 74 13 80 64

MIJ VUESIEHT./VARREF.

BIEJJIE/DATO

10/2051 - 2

26.04.2010

dag.lantz@samediggi.no

Uttalelse vedrørende reguleringsplan for Nessjordet - Inderøy
kommune
Vi visertil derese-post av 20.3.2010.
Sametinget kjennerikketil at det er registrertautomatiskfreda samiskekulturminneri det omsøkte

området.Vi har ingenmerknadertil planområdet.
I reguleringsbestemmelsenes
punkt 1.3om kulturminnervil vi at det innarbeidesfølgende:
Skulledet under arbeidi markenkommefram gjenstanderellerandre levningersom visereldre
aktiviteti området,må arbeidetstansesog meldingsendeskulturminnevernetved Sametinget og
Nord-Trøndelagfylkeskommune
omgående,jf. Lov av 9. juni 1978nr. 50 om kukurminner
(kulturminneloven)
§ 8 annet ledd.Vi forutsetterat dette påleggformidlesvideretil dem som skal
utføre arbeideti marken.
Vi minnerom at allesamiskekulturminnereldreenn 100år er automatiskfredai følge
kukurminneloven§ 4 annet ledd.Samiskekulturminnerkan for eksempelværehustufter,
gammetufter,teltboplasser(synligsom et steinsattildsted),uliketyperanleggbruktved jakt,fangst,
fiske,reindriftellerhusdyrhold,graver,offerplasserellerstederdet knyttersegsagntil. Mangeav
disseer fortsattikkefunnetog registrertav kulturminnevernet.
Det er ikketillattå skadeeller
skjemmefredet kulturminne,ellersikringssonenpå 5 meterrundt kulturminnet,jf. kukurminneloven
§§ 3 og 6.
Vi gjør oppmerksompå at denneuttalelsenbare gjelderSametinget,og visertil egenuttalelsefra
Nord-Trøndelagfyikeskommune,
kulturavdelingen.
Heelsegh /Med hilsen
)
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rije/rådgiwr

Kopi til:

-

_
7 2

m Berg

7735 STEINKJER
Nord-Trøndelagfyikeskommune,
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Vår dato: 2 f;
Vår ref.: NVE 201001487-3 rm/fhe
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2010/105-7

Saksbehandler:
Finn Herje
72 89 65 62

Detaljreguleringsplan for Nessjordet/Straumen sentrum, Inderøy
kommune i Sør-Trøndelag til offentlig ettersyn
Vi viser til ovennevnte e-post fra kommunen av 20.03.d.å.
Bakgrunn:

Opprinnelig reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn i 2007 og ble egengodkjent i mai 09. Planen er
delvis under realisering ved at det er igangsatt bygging av veger og teknisk infrastruktur for
boligområdene. Eneboligene er solgt og det er igangsatt salg av rekkehusene/terrassehusene og det er
gitt opsjon for salg og utbygging av sentrumstomta. Vi kan ikke se at NVE var horingspart i 2007.
NVE har følgende kommentarer til planforslaget:
I folge de vedlagte saksdokumentene er det gjennomfort en geoteknisk undersokelse av området.
Undersokelsen har resultert i en rapport datert 19.11.2008 (ikke vedlagt planen). Vi har bedt om å få
tilsendt rapporten og fikk denne tilsendt på e-post fra Deres Pål Gauteplass den 23.04.10. Rapporten
konkluderer med at grunnen hovedsakelig består av stabile masser med sand, grus og morene. Det er
påvist bløt leire i mindre deler av området (ved undergangen (borpunkt 11)). Dette området ligger helt i
utkanten av det planlagte sentrumsområdet/på grensen mot friområde og byggeområde B-1. Den
geotekniske rapporten anbefaler derfor at storre bebyggelse/anlegg skal forelegges geotekniker for
kontroll og vurdering av behov for supplerende grunnundersokelser for det gis byggetillatelse. Med
"større bebyggelse/anlegg" menes ikke frittstående småhus/eneboliger utenfor sentrumsområdet.
Rapporten konkluderer med at det ikke vil være stabilitetsmessige problemer i reguleringsplanområdet
og at bolighus kan fundamenters direkte på original minerals grunn. Det påregnes ikke skadelige
setninger pga bygningslast fra bolighusene.

Kommunen har, på bakgrunn av nevnte rapport, tatt inn følgende rekkefølgebestemmelser til planen
(§1.9): "I samsvar med anbefaling i geoteknisk rapport 19.11.2008, skal planer for større bebyggelse og
anlegg (annet enn småhus/eneboliger) forelegges geotekniker for kontroll og vurdering av behov for
supplerende grunnundersøkelser før det gis byggetillatelser". Dette er svært positivt og viser at
kommunen tar problematikken på alvor. Vi vil imidlertid anbefale at en i stedet for å bruke uttrykket
E-post: nve@nve.no, Intemett: WWW.nye.no,

Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Ser

Region Vest

Region Øst

Drammensveien 211

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

0212 OSLO

I 7075 TILLER

I Postboks 394

I Postboks 2124

Postboks 53

I Telefon: 72 89 65 50

I 8505 NARVIK

I 3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

I Telefon: 76 92 33 50

Telefon: 33 37 23 00
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Telefon: 57 83 36 50

Postboks 4223
. 2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50
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-storre bebyggelse/aniegg- heller refererer til arealformålene på kartet (sentrumsområde, forretning
kontor, kjoreveg etc). Dette vil gjøre det klarere hvilke arealer kommunen krever geoteknisk vurdering
av.
Kommunen har ikke tatt hensyn til punkt 5 i rapporten (kritiske momenter). Her poengterer Multiconsult
at rapporten er basert på grunnundersøkelser med stor avstand mellom borpunktene. Multiconsult
utelukker derfor ikke at det kan være lokale partier med dårligere grunnforhold som ikke er påvist i
rapporten. Avsnitt 2 og 3 foreslår hvordan denne usikkerheten kan håndteres. De to avsnittene burde
etter vårt syn vært vurdert inntatt i bestemmelsene. I og med at en nå er i ferd med å realisere planen for
disse områdene er dette nå uaktuelt.

Med hilsen

t4ti

Kari Ovrelid
Regionsjef
Region Midt-Norge

Senioringenior
Region-Midt-Norge

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Strandvn. 38, 7734 Steinkjer
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Behandling i Eldres Råd - 19.04.2010 :
Magnus Balgaard foreslo slikt forslag:
Eldres råd vil på det sterkeste anmode om at det anlegges skråparkering ved parkeringsplass.
Foreslått plan gjør det lett å skade andres biler og forårsaker mye vondt i stive nakker når en
skal ut av parkeringen. De to plassene som går tapt, tror vi oppveies av at det blir mindre
dobbelparkering.
Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Eldres Råd - 19.04.2010
Eldres råd har følgende innspill til planforslaget:
Eldres råd vil på det sterkeste anmode om at det anlegges skråparkering ved parkeringsplass.
Foreslått plan gjør det lett å skade andres biler og forårsaker mye vondt i stive nakker når en
skal ut av parkeringen. De to plassene som går tapt, tror vi oppveies av at det blir mindre
dobbelparkering.
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Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 19.04.2010

Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 19.04.2010
Rådet for funksjonshemmede har følgende innspill til planforslaget:
• Byggehøyde bør angis som kotehøyde.
• Det bør legges opp til skråparkering.
• Minner om at universell utforming skal vektlegges.
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Offentlig ettersyn - Nessjordet, Straumen
Reguleringsplan for Nessjordet – Forretningstomta
Høringsuttalelse fra lnderøy SV lokallag
Vi viser til informasjon lagt ut på Inderøy kommunes nettsider med høringsfrist 30.04.2010. Inderøy SV vil
gjerne komme med noen synspunkter på reguleringsplanen.
SV mener at den framlagte plan har mange gode og spennende løsninger for ”Byggeomeråde
sentrumsformål”. Når det er frigitt et stort areal med dyrka jord er det viktig med god utnyttelse av arealet, jfr
Fylkesmannens innspill.
Bruk av trematerialer, estetikk og arkitektur
Planen sier: ”Det skal legges stor vekt på estetikk ved utforming av fellesareal og bebyggelse”
Planen sier: ”Det må legges særlig vekt på at fasaden mot RV 755 får en estetisk god utforming og at
bebyggelsens utforming og plassering underbygger en naturlig tilknytning til gangveisystemet som
tilrettelegges via Meieribakken til Straumen sentrum”
Inderøy SV mener:
I saksframlegget til reguleringen diskuteres det om en skal tillate 4 boenheter i 4 etg. på
forretningsbygg nord. Inderøy SV stiller seg foreløpig positiv til denne løsningen fordi den gir bedre
utnyttelse av arealet. Vi vil gjerne se en 3D modell som avklarer om det blir store ulemper for
eksisterende naboer
SV er meget fornøyd med at nivået på bygningene nå er senket ca 1,5 meter og gir en løsning med
skjermet torg som har direkte kobling til undergang mot sydvest
SV er opptatt av at fasadene mot RV 755 får en estetisk god utforming. Det er meget viktig at
bygningskroppene deles i 5 deler for å unngå inntrykk av en ”massiv vegg”. Det er spesielt viktig å få
inn bruk av trepanel på disse fasadene som brytes opp vekselvis horisontalt og vertikalt, eventuelt
med mur i områdene med balkonger. Vindusflater bidrar også vesentlig til ”estetisk god utforming”. På
disse fasadene må man unngå metall og store mørke flater. Det er også viktig å variere høyde innenfor
hver bygningskropp som antydet på skissene når en ikke bruker saltak til å avslutte bygningene på
toppen.
SV mener at bygningene må inneholde mest mulig trekonstruksjoner og ønsker moderne løsninger
som bygger på trehustradisjoner i byer og på landsbygda i Trøndelag.
Når det arkitektoniske uttrykket skal detaljeres er det meget viktig at en tar med seg gode elementer
fra arkitektur, byggeskikk og gate- og torv utforming i ”Gamle Straumen”. En må kunne spasere
mellom de to miljøene og føle at det er en samlet harmoni som kobles sammen i undergangen til
RV 755
Det må jobbes godt med detaljering og det arkitektoniske uttrykket man opplever i undergangen.
Denne undergangen vil fungere godt når en fristes til å passere både fra gammelt til nytt og fra nytt til
gammelt. Man må finne en løsning som fremhever dette.
I Kristiansand er man i gang med et prosjekt som karakteriseres slik:
”SINTEF Byggforsk, Husbanken, Innovasjon Norge, Trefokus, Grønn Hverdag og Universitetet i Agder er
med i prosjektet som vil sette en ny standard for hva som kan ventes av boligbygging i årene fremover.
Betegnelsen "Norges mest miljøvennlige byggeprosjekt" kommer fra Dr.Ing. Tor Helge Dokka fra Sintef
Byggforsk” (se link sist i dokumentet).
SV mener at utbygger på Nessjordet kan gjør det samme. Inderøy SV er skuffet over at kommunen ikke
har engasjert kompetansemiljøer som ovenfor for å skape fremtidsretta og bærekraftige løsninger
med passivhus standard og massivtre.
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Energikilder og lavenergi løsninger
Planen sier: ”All ny bebyggelse med behov for oppvarming skal bygges med vannboren varme”
Inderøy SV mener:
Energikilden skal ikke være elektrisitet eller olje. Oppvarming til Nessjordet skal komme fra en
varmesentral som bruker biobrensel, sjøvarme eller jordvarme
Alle boliger skal ha passivhus standard
Parkeringsareal
Planen stiller krav om 2 plasser pr 100 m2 forretningsareal og 2 plasser pr bolig over 100 m2 og 1,5 pr bolig
under 100 m2 .
Inderøy SV mener:
Parkeringsarealet nord for inngangsvegen til Nessjordet må detaljeres og antall plasser telles opp,
anslagsvis 50 stk
Parkeringsarealet rett inntil torget må skilles med beplantning fra fotgjengerarealet på torget
De 17 og 11 plassene utafor forretningsbygg sør må fjernes eller flyttes slik at en kan få tilbake en
parkmessig løsning langs det vannløpet som det er antydet at kan komme fra torget
Det må gjøres en total opptelling av parkeringsplasser under og over bakken. Det må også taes i
betraktning at besøkende til forretninger også kommer til fots fra andre siden av RV 755 eller fra
boliger i Nessveet og på Nessjordet
Grøntareal, gangveier og beplantning, møteplasser og uterom
Planen stiller krav til gangveier og undergang for RV 755”
Planen sier: ”Detaljplan for utforming av torg og andre fellesarealer samt skiltplan skal godkjennes av
Hovedutvalg Natur”
Inderøy SV mener:
Vi er meget fornøyd med krav om en samlet skiltplan
Vi er meget fornøyd med krav om politisk behandling av det samlede utemiljøet
Gangveiforbindelse mellom parkering i nord forbi omsorgsboliger til Nessveet må planlegges og
ferdigstilles som en del av utbyggingen
Det skal anlegges et parkmessig uterom nordøst for forretningsbygg sør som i den opprinnelige
idéskisse (se hovedpunkt ”Parkeringsareal”)
Torget må tilrettelegges for uteservering og mulighet for møteplasser og ulike former for
underholdning
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Skilting og universell utforming:
Planen sier: ”Det skal være universell utforming av bebyggelse, uteareal/veger og skilting”
Inderøy SV mener:
Dette er et meget tydelig krav om god utforming for alle. Det er viktig at prosjektet knytter til seg
rådgivere som sikrer at en får oppfylt dette. Nye prosjekter kan lett overse detaljer som det koster dyrt
å rette opp.

Eksempler på gode bomiljø med trearkitektur:
Trebyggeri og lavenergi på Hamresanden: http://www.skogindustri.no/artikkel/2727/trebyggeriet-i-gang-mednorges-mest-miljovennlige-byggeprosjekt/
Kampen Hageby i Oslo: http://www.hageselskapet.no/idekatalogen/kap04/4_19.pdf

Inderøy, 30.04.2010

Inderøy SV
Asbjørn Berg, leder
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Høringsuttalelse

Styret i Inderøy Venstre har vurdert kommunens forslag for Nessjordet-Straumen sentrum og
vil kommentere noen av punktene i planen.
Venstre har i hele planprosessenvært opptatt av at utbyggingen på Nessjordet,når den først var
vedtatt,må bli en naturlig utvidelse av gamle Straumen. Den nye og den gamle delen av
sentrum må være en sammenhengende akse med et tilstrekkelig grøndtareal.,der biler og
asfalt ikke dominerer. Venstre mener derfor det er uheldig at den planlagte skulpturparken er
fjernet for å få et større parkeringsareal.
Dersom parken fjernes faller også ideen om en grønn akse fra Muustrøparken til
Børgin.Dermed blir et vesentlig element i utformingen av sentrum borte. Den planlagte
utfyllingen i Børgin for gjestehavn bør av samme grunn skrinlegges og Fylkesmannens
innsigelser tas til følge.
Byggehøyden bør holdes på 3 etasjer. Det visuelle inntrykket og det at naboer har investert i
hus og hjem i området,tilsier at det ikke gis tillatelse til å bygge 4 etasjer.
Kommunens politikere bør redusere antall parkeringsplasser for å rette på noe av skaden som
har skjedd ved avvikelse av vedtatte planer. Kommunens politikere bør tenke på at det er nye
beboere og etablerte familer i nærområdet som skal ha dette som en del av sin hverdag!
Vennlig hilsen
Inderøy Venstre
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Inderøy Kommune
V/ Pål Gauteplass
7670 Inderøy

30.04.2010

Re ulerin s lan for Ness'ordet —Straumen sentrum.

Ut i fra foreslåtte reguleringsplan for Nessjordet og Straumen sentrum så foreslås det
plassering av busstasjon på området der brannstasjonen ligger i dag. Inderøy Slakteri AS har
tidligere ved høringsrunder uttalt at vi sterkt kunne ønsket dette området (brannstasjonen) lagt
til vår disposisjon (les: kjøp). Dette med tanke på at vi i fremtiden har svært begrensede
muligheter for å kunne utvide vårt areal, slik at dette området er eneste mulighet for evt.
utvidelse. Ber om at Inderøy kommune vurderer dette slik at vi kan ha et levedyktig
næringsliv i sentrum som kan ha mulighet for ekspandering og utvikling/ utbygging i
fremtiden.

Med vennlig hilsen
derøy S teri AS
vard Gau
i311
Daglig leder

E-post: havard

Tlf: 92859170

indero sodd.no

KONTO NR. 4451.06.42357
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ORG.NR. NO 984 062 141 MVA

HØRINGSUTTALELSE
Forslaget til detaljreguleringsplan for Nessjordet er nå på høring med 1.mai som
frist for innspill.
Det har tidligere i prosessen vært et stort engasjement med folkemøter osv.,og
det er kommet mange innspill både til hvordan Nessjordet kan utbygges
og ”gamle Straumen” bevares som et levende sentrum.
Det har kommet kreative løsninger med en målsetting om at Nessjordet kan bli
annerledes enn mange andre tettsteder rundt omkring i landet og med særlige
kvaliteter både arkitektonisk og miljømessig.
I idè-og prosjektkonkurransen om utvikling av området det ble det lagt stor vekt
på slike kvaliteter.
Det eneste forslaget som kom inn”VEV” ga et signal om at denne målsettingen
ville bli vanskelig å oppfylle. Juryen hadde da også flere vesentlige
innvendinger og pekte bl.a. på at senterbebyggelsen ikke var slik en hadde
ønsket.
Noen av juryens innvendinger er tatt til følge i det videre arbeid, men dessverre
er det gjort andre endringer som endrer planene vesentlig til det verre ut fra et
miljøsynspunkt.
Det er en økning på ca.1000 kvadratmeter forretningsareal, slik at det nå utgjør
hele 4300 kvadratmeter.
Mer av området er lagt ut til parkeringsplasser på bekostning av grøntarealer, og
det er blitt svært lite igjen av det grønne preget som Nessjordet skulle få. I stedet
vil vi få et stort bilbasert forretningssenter.
Det innrømmes i planbeskrivelsen at grøntarealer er fjernet som følge av større
utnyttelse av forretningarealet og påfølgende økt parkeringsbehov og med
mange parkeringsplasser som ”et meget viktig forretningsmesig element.”
Det er tydelig at utbygger har fått stort gjennomslag for sine krav og ønsker i
de forhandlingene som er ført med kommunen.
Det er de kommersielle interessene i forhold til forretningssenteret som er
prioritert på bekostning av miljøverdiene.
Det har langt på vei vært en lukket prosess, selv om sentrale politikere er holdt
orientert og formannskapet har godkjent avtalen med utbygger.
Involvering av befolkningen har i denne fasen vært temmelig fraværende, og det
synes jeg er beklagelig. Det burde vært en åpen debatt om de foreslåtte
planendringene.
Jeg anmoder politikerne til å ta en grundig diskusjon om hva som kan endres
for å redde det som reddes kan av grøntarealer og andre miljøverdier ved bl.a.
å redusere omfanget av parkeringsplasser.
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Vi vil understreke hva juryen uttalte i forbindelse med ”VEV” om grøntarealer:
”For prosjektområdet (Del B) er takhagen det eneste utearealet for
leilighetene.Dett er ikke tilfredsstillende for eksempel for barns behov for
utfoldelse.På grunn av beliggenhet og tilgjengelighet vi takhagene etter juryens
vurdering bli et privat område og ikke en del av den offentlige grøntstrukturen.”
Dette er det ikke tatt hensyn til forslaget som nå foreligger og med en
forunderlig argumentasjon om behovet for utearealer.Vi må regne med også
småbarnsfamilier i leilighetene.
Også konsekvensene for ”gamle Straumen” bør drøftes. Hva mener politikerne
må gjøres for å beholde liv og aktivitet i dette særegne tettstedet etter
utbyggingen av Nessjordet? Det er ikke bare vi som bor her som er opptatt av
det.
Dette er den viktigste saken i Inderøy på årtier, og nå må politikerne være seg
sitt ansvar bevisst.
Hilde og Per Flatberg
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Benedikte og Frances Jayaseela
Nessveet 62
7670 Inderøy

Inderøy Kommune
7670 Inderøy

Inderøy 30.04.10

An ående endrin av re

lerin s lan for Nessveet/Ness'ordet

En reguleringsplan gir en forutsigbarhet ved kjøp av tomt i et boligfelt.
Ved å endre denne bør Inderøy kommune forplikte seg til at den nye planen fører til bedre
løsninger, og at hensyn bør tas i forhold til eksisterende bebyggelse i Nessveet.
Vi vil derfor som beboere i Nessveet oppfordre Inderøy kommune til en ryddigere saksgang
og at hensyn ikke vises bare overfor nye utbyggere men også eksisterende bebyggelse og
beboere.

Hilsen

Benedikte ogÆrcés

Jayaseela
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Ninni Rotmo Olsen
Øvergata 5
7670 INDERØY
Tlf: 74156700/45205232

13.desember 2009

Inderøy kommune
v/ Rådmann Jon Arve Hollekim
7670 INDERØY

Forespørsel om kjøp av Brannstasjon
Sender med dette en forespørsel om å få kjøpe brannstasjonen på Straumen.
Mener bygget som ”signalbygg” er viktig og bevare.

Bruk og funksjon:
Egen interesse i verksted
Kunst og handverkproduksjon
Ungdom og entreprenørskap

På grunn av investeringer som trengs for at langsiktig og forutsigbar virksomhet skal kunne foregå, er
jeg hovedsakelig interessert i kjøp.
Ta kontakt for eventuelle spørsmål per telefon eller mail: ninni.olsen@ntfk.no .

Med hilsen

Ninni Rotmo Olsen
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Statens vegvesen
Inderøy kommune
7670 INDERØY

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region midt

Ola Belsaas - 74122693

2010/022560-007

Deres referanse:

Vår dato:

04.06.2010

Reguleringsplan for Nessjordet i Inderøy kommune - Statens
vegvesens uttalelse
Vi viser til Deres oversendelse mottatt 22. mars 2010 og flere møter og samtaler om saken, og
beklager samtidig at vår uttalelse kommer etter høringsfristens utløp.
Forsalget til reguleringsplan omfatter Nessjordet, Nessveet (nyeste del) og området ved
banken og brannstasjonen. Som det viktigste innholdet i forslaget oppgis ny kryssløsning med
fv. 755 i form av rundkjøring, delvis omlegging av atkomstveg til Nessveet, endringer i
området ved brannstasjonen m.v.
Statens vegvesen har følgende kommentarer til planen:
Inderøy kommune har over lang tid søkt å legge til rette for en planprosess med utgangspunkt
i at Nessjordet i sin tid ble ervervet av kommunen til utbyggingsformål. I tillegg til at selve
utbyggingen har krevd omfattende planlegging, var det også tidlig klart at den daværende
riksveg 755 utgjorde en viktig faktor i utviklingen av Straumen sentrum mot nordøst. Vårt
inntrykk er at Inderøy kommune har ønsket en tett dialog med Statens vegvesen om prinsipper
og faktiske løsninger for denne utviklingen, og anser derfor medvirkningsprosessen som godt
ivaretatt når det gjelder våre ansvarsområder. Dialogen har vært åpen og konstruktiv.
Fylkesveg 755 inkl. ny rundkjøring
For Statens vegvesens del innbærer ny rundkjøring med tilknytninger på fylkesveg 755 det
klart viktigste elementet i planforslaget. Krysset skal forbinde de sentrale sekundærvegene
Øvergata og Nessveet med fylkesvegen, og sammen med planlagt ny undergang for myke
trafikanter utgjør dette forbindelsen mellom det gamle Straumen sentrum og det nye
utbyggingsområdet på Nessjordet.
Til forrige planutkast forelå det to alternative prinsipper for kryss med fv. 755, og vi uttrykte
at det var lokale avveiinger som måtte avgjøre hvorvidt en ønsket en løsning med rundkjøring
eller to T-kryss. For vår del var det primære at det ble etablert en trafikksikker kryssløsning
for myke trafikanter, samt at fylkesvegens funksjon som hovedveg mellom Innherred og
Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde

Telefon: 815 44 040
Telefaks: 71 27 41 01
firmapost-midt@vegvesen.no

Kontoradresse
Byavegen 21
7737 STEINKJER

Org.nr: 971032081
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Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
Fosen ble ivaretatt. Dette innebar krav om planskilt undergang for gående og syklende med
plassering og utforming som sannsynliggjør at den i praksis vil bli benyttet, og samtidig en
geometrisk utforming av kryss med fylkesvegen som ivaretar gjennomgangstrafikken.
Ut fra det kart- og tegningsmaterialet som er mottatt, tyder alt på at planlagt rundkjøring med
ytre diameter på 38 m og tilfredsstillende avbøying er i tråd med våre meldte forutsetninger.
Vi stiller imidlertid et spørsmål ved stigningsforholdene fra Øvergata og inn mot krysset, da
høydeprofilet her viser stigningsforhold som ikke er i tråd med kravene i vegnormalene. Som
meddelt saksbehandler, forutsetter vi at dette bringes i orden i oppfølgende byggeplaner og
før utbygging finner sted.
Statens vegvesen forutsetter videre det til byggeplanleggingen utarbeides en situasjonsplan
som viser kantstein, beplantning og øvrig utforming av vegens omgivelser – i tillegg til selve
byggeplanen.
Ny undergang for myke trafikanter
Vår forutsetning om ny undergang for myke trafikanter mellom den nye og gamle del av
sentrum synes ivaretatt med rekkefølgebestemmelse 1.9. Trafikksikkerhetsgevinsten av denne
er samtidig ikke uavhengig av utforming og tilrettelegging, og det vil være av stor betydning
for opplevelsen av sammenheng mellom sentrumsdelene at undergangen gis en tiltalende og
innbydende utforming. Dette bør være et sentralt tema i detaljplanleggingen, hvor vi også vil
minne om kravene til universell utforming.
Gang- og sykkelveger for øvrig
I området rundt krysset med fylkesvegen (rundkjøringa) er det planlagt et omfattende gangog sykkelvegnett. Ut fra vår kjennskap til myke trafikanters ferdsel i området, samt kunnskap
om hvilken tiltrekningskraft kjøpesenterområder innebærer, synes dette grepet fornuftig. Også
det nye tilbudet mellom vegen til Nessveet og Leiringen vil her utgjøre et positivt bidrag. Vi
vil i forbindelse med gang-/sykkeltilbudet ved fasader og underganger minne om at kravene
til sikt må tilfredsstille normerte krav, slik at det ikke etableres sannsynlige konfliktpunkt. Vi
kan heller ikke se at fortau og gang-/sykkelveger er målsatt, men forventer at vegnormalene
legges til grunn også her.
Tilrettelegging for kollektivtrafikk
Vi er kjent med at løsning for avvikling av kollektivtrafikk er drøftet med transportselskapet.
Dagens brannstasjon forutsettes fjernet og delvis erstattet av holdeplass for buss. Denne er
planlagt utformet på en måte som legger til rette for trafikk fra begge retninger og med
mulighet for å snu. Vår erfaring er at med en dybde på 23 m vil dette la seg gjøre, og det er
samtidig hensiktsmessig at holdeplassen knyttes til både eksisterende og ny undergang. For
ytterligere å redusere faren for lekkasjer (”snarveg” over fylkesvegen), vil vi anbefale at
grøntarealet på nordøstlig side planlegges beplantet med ”avvisende” vekster.
Byggeplaner/byggeledelse – fylkesveg 755
Det er ønskelig at Statens vegvesen har byggeledelse på alt som vedrører fylkesvegen, og vi
ber derfor om at det tas kontakt med vår drift- og utbyggingsseksjon så tidlig som mulig og
før byggeplanleggingen igangsettes. Fordeling av roller og ansvar må da klargjøres nærmere.
Finansiering

Side 270

3
Som tidligere meddelt foreligger det ingen bevilgninger i fylkesvegplanen til de tiltak som
planforslaget omfatter, og alle kostnader må følgelig dekkes lokalt. I fylkesvegplan for nye
fylkesveger er det imidlertid ført opp 5 mill kr til prosjektet på uprioritert plass etter 2014.
Vi ønsker Inderøy kommune lykke til med det videre arbeidet, og ser fram til en fortsatt tett
dialog omkring planlegging, prosjektering og utføring av denne viktige reguleringsplanen.
Plan- og trafikkseksjonen - avdeling Nord-Trøndelag
Med hilsen

Helgar Sætermo
seksjonsleder
Ola Belsaas
Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, 7735 Steinkjer

Side 271

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/611-2
Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

38/10

02.06.2010

Inderøy kommunestyre

32/10

21.06.2010

Valg av representanter til Inderøyhallen A/L
Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune velger følgende til styremedlemmer i Inderøyhallen A/L for perioden 2010-2011:
………….. velges som styremedlem med …………... som personlig varamedlem.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:
Ole Tronstad foreslo Karin Kjølmoen som styremedlem med Gudmund Staberg som personlig
varamedlem.

Avstemming:
Ordførers forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Inderøy kommune velger følgende til styremedlem i Inderøyhallen A/L for perioden 2010-2011:
Karin Kjølmoen velges som styremedlem med Gudmund Staberg som personlig varamedlem.
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Bakgrunn
Generalforsamling i Inderøyhallen A/L var 29. April 2010. Hvordan styret i A/L Inderøyhallen skal være
sammensatt, er regulert i vedtektene for A/L Inderøyhallen, § 9, hvor det bl.a. står:
”Andelslaget skal ha et styre med 7 medlemmer og med like mange personlige varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Inderøy kommune oppnevner 2 medlemmer med
personalige varamedlemmer. Melding om kommunens oppnevning sendes styret minst 2 uker før
generalforsamlingen.”
Pr. i dag er Inderøy kommune representert med Karin Kjølmoen, personlig varamedlem Gudmund
Staberg, og Jon Olav Heggli , personlig varamedlem Marit Isaksen, i styret.
Jon Olav Heggli, med pers. varamedlem Marit Isaksen, er oppnevnt av rådmannen etter fullmakt gitt av
kommunestyret.

Det man må være oppmerksom på i valget av medlem og personlig varamedlem til styret, er at de som
blir valgt kan bli inhabile ved behandlingen av kommunens budsjett, eller andre saker som gjelder
Inderøyhallen A/L.

Vurdering

Denne saken burde vært lagt fram før generalforsamling. Ved en glipp er ikke dette gjort.
Ordningen med at rådmannen oppnevner et medlem har vært praktisert ved de siste valgene. Dette
har hatt en historisk begrunnelse. Rådmannen ser at det kan være argumenter både for og i mot en slik
ordning og lar innstillingen også i denne henseende være ”åpen”.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/164-14
Saksbehandler:
Marit Røli

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

49/10

21.06.2010

Inderøy kommunestyre

33/10

21.06.2010

Startlån - opptak av lån og endring av retningslinjer for tildeling
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune tar opp Startlån til videre utlån med ytterligere kr 1.000.000,- for
2010. Lånet tas opp så snart som mulig på de vilkår som til enhver tid gjelder for
Husbankens startlånordning.
2. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Retningelinjer for Startlån fra Husbanken

Bakgrunn
Under budsjettbehandlingen for 2010 ble det vedtatt å ta opp kr 2.000.000 i Startlån til videre
utlån. Startlånmidlene er nå brukt opp.
Startlånordningen kom i gang i 2003 og erstattet etbleringslånordningen. Inderøy kommune
har i perioden 2003 – 2010 tatt opp kr 7.000.000 i lån til videre utlån. Alle lånemidlene er nå
lånt ut, antall lån er 30 – 40, i all hovedsak brukt til toppfinansiering av boligkjøp. Effektiv
rente på kommunens innlån i Husbanken er f.t. 2,12%. Kommunen har tapsrisiko for de første
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25 % av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisiko for de siste 75 %.
Risikofordeling gjelder ikke etter at kommunen har innfridd eller refinansiert husbanklånet.
Føringene sentralt fra Husbanken er at følgende målgrupper skal prioriteres;
•
•
•
•
•
•

Unge førstegangsetablerende
Barnefamilier
Bostedsløse
Funksjonshemmede
Flyktninger
Økonomiske vanskeligstilte

Startlånet kan brukes til
• Kjøp av brukt bolig
• Toppfinansiering ved nybygging
• Refinansiering for å kunne bli boende i boligen
• Utbedring av boligen
I 2010 har søkermassen vært større enn tidligere og der er innvilget 11 lån til søkere i ulike
målgrupper, jfr. ovennevnte. Husbankens flytende rente er pr. dato 2,6%. Ordningen er en god
drahjelp for lånekunden som skal etablere seg eller rehabilitere bolig.
Kommunen samarbeider med private banker som oftest tar hovedfinansieringen, kommunen
toppfinansierer. Utmålingen av lån avhenger av betalingsevne og behov. Bank og kommune
samarbeider om kredittvurderingen.
Kommunen følger Husbankens retningslinjer men har i tillegg egne retningslinjer vedtatt av
kommunestyret i 2004. Det er behov for mindre justeringer av lokale retningslinjer. En egen
sak vil bli fremlagt med forslag til endringer/justeringer.

Vurdering og konklusjon
For å kunne tilby aktuelle målgrupper finansiering gjennom startlånordningen tas opp
ytterligere kr 1.000.000 i lån fra Husbanken til videre tildeling, slik at sum innlån for 2010 er kr
3.000.000.
Retningslinjene bør endres i hht. dagens praksis på forvaltning av søknader og innkreving.
Husbankens egne retningslinjer følges i den grad disse kan tilpasses lokale forhold. Det vil om
nødvendig bli fremmet egen sak om dette.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/170-26
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

46/10

21.06.2010

Inderøy kommunestyre

34/10

21.06.2010

Utbygging av Gangstadhaugen II, finansiering
Rådmannens forslag til vedtak
1. Gangstadhaugen II. Fase 1. Godkjent brutto kostnadsramme settes til 2,00 mill kroner
inklusive indirekte kostnader.
2. Økt netto finansieringsbehov, kr. 446.000,- finansieres ved lånopptak. Lån nedbetales
ved salg av tomter.
3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
4. Gangstadhaugen 2. Fase 2. Utbygging iverksettes umiddelbart med sikte på
ferdigstilling av 7 tomter innenfor en kostnadsramme på brutto 1,49 mill. kroner.
5. Økt netto finansieringsbehov, kr. 1,27 mill. kroner, finansieres ved lånopptak. Lån
nedbetales ved salg av tomter.
6. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
7. Tomteprisene fastsettes med utgangspunkt i markedspris – dog ikke over kr. 275.000,-.
Eventuelt prosjektbidrag avsettes til hel eller delfinansiering av opprustning/asfaltering
av veg inn til området.
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Vedlegg
1 Avtale om kommunal overtagelse av Gangstadhaugen II /
utbyggingsområde og utbyggingsløsning på Sandvollan
2 Kostnadsberegning samendrag
3 Tomtekart for GangstadII
4 Prosjektbudsjett

Valg av

Bakgrunn
Gangstadhaugen II Fase 1.
I sak 12/09 vedtok kommunestyret iverksetting av utbygging av Gangstadhaugen II. Det
innebar overtakelse av areal fra Grande Eiendom med inntil 17 tomter. Rådmannen fikk
fullmakt til å sette i gang utbygging av tomtetekniske anlegg for inntil 9 tomter.
Bevilgningshistorikken er slik: I sak K12/09 bevilget Kommunestyret kr. 1 250 000 og i budsjett for
2010 vart det tilleggsbevilget ytterligere kr. 324 000. Totalt er det bevilget 1 574 000 kroner.

Anleggsarbeidet er kommet i gang og det er avdekket noen mindre uforutsette forhold som
medfører visse merutgifter. I tilegg foreslås å gi rom for asfaltering av veger i feltet (ikke tatt
hensyn til i tidligere kostnadsoverslag) og en mindre opprustning av tilførselsveg. (gir bedre
utnytting av masser) Kostnadsrammen foreslås på denne bakgrunn økt til 2,0 mill. kroner,
inkludert antatt egne kostnader kr. 100.000,- og rentekostnader kr. 50.000,-. (se vedlegg for
underliggende spesifikasjoner)
I det første byggetrinnet er det 8 byggeklare eneboligtomter og et areal for rekkehus bebyggelse.
(definert i oppsett som tilsvarende to eneboligtomter)

Gangstadhaugen II. Fase II.
Det ble valgt – ut fra usikkerhet med hensyn til etterspørselen etter tomter – å gjennomføre
utbyggingen i to trinn.
Etter at tomtene til fase 1 nå er lansert synes interessen så vidt betydelig at det er fornuftig
umiddelbart og gå videre med fase 2. Vår eiendomsmegler har p.t. reelle interessenter til 7 av 8 tomter
i fase 1. Vi vurderer det slik at dette indikerer et tilstrekkelig potensiale til å gå videre med fase 2.

Vi har fått utarbeidet et kostnadsoverslag som viser en tileggskostnad på kr. 787.000,- . Det vises til
vedlegg. For å sikre tempo har rådmannen gitt klarsignal til å få utarbeidet anbudsgrunnlag. (med
nødvendig forbehold for endelig politisk godkjenning)

Asfaltering og oppgradering av adkomstvegen.
Adkomstvegen fra Nessetvegen er ca 300 meter lang. Asfaltering av denne vil koste 1,8 mill
kroner brutto og 1,6 mill. kroner netto(eks avgift). Det er inngått en avtale med tidligere
tomtekjøper om å betale et bidrag når veger er asfaltert. (kr. 143.000- står på en
depositumskonto)
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Vurdering
Rådmannen ser at forutsetningene er noe endret og ber om at kostnadsrammen for byggefase
1 justeres opp til 2,0 mill. kroner og at det gis rom for asfaltering av veg i boligområdet og en
mindre opprustning av tilførselsveg.( for å utnytte overskuddsmasser best mulig)
Ut fra det overordnede siktemål om til enhver tid å ha byggeklare tomter tilgjengelig i
grendene er det naturlig umiddelbart og iverksette byggefase II. Vi arbeider ut fra en
målsetting om at disse arbeidene kan gjennomføres med sikte på ferdigstilling av 7 nye tomter
våren 2011. Dersom det er stor etterspørsel kan anleggsarbeidet framskyndes.
I det reviderte budsjettet er det tatt med kostnader til en mindre opprusting av eksisterende
veg inn til området. Det er ikke forutsatt asfaltering av adkomstvegen, mens vegene i feltet
forutsettes asfaltert når det meste av husbygginga er ferdig. Erfaringsmessig er dette en fordel
ved at risikoen for skader på asfaltdekket i byggetida blir redusert. Asfalterte gater er en stor
fordel for framtidig vedlikehold og det antas å øke salgsverdien av tomtene.
Det er ikke tatt med kostnader til gatelys. Dette antas å bli bekostet og utbygd av beboerne.
Breiband finnes i området og det samarbeides med kabeletatene for å tilrettelegge best mulig.
For tomt Gangstadmarka 32 er det overtatt en avtale fra Grande Eiendom som innebærer at et
beløp på ca 143000 (som står på sperret konto) skal utbetales når ”vegene i området er
asfaltert”. Hvorvidt adkomstvegen må asfalteres for å få dette beløpet utbetalt er foreløpig
usikkert.
Dersom adkomstvegen skal asfalteres vil dette medføre en tilleggskostnad på ca 1,8 mill
kroner. (1,6 mill. kroner netto) Dette er etter rådmannens mening noe urealistisk å finansiere
med tomtesalg.
Fullfinansiering av prosjektet – eksklusive asfaltering av adkomstveg – oppnås ved en tomtepris
på ca kr. 210.000,-. Om en skal dekke kostnader med asfaltering av tilførselsveg vil
tomteprisene måtte økes med nærmere kr. 100.000,-. Dette virker lite realistisk.
Vi legger opp til en snittpris på første trinn på ca kr. 215.000,- og på neste trinn på ca kr.
250.000,-. Dette gir et mulig prosjektbidrag – mellom kr. 300.000,- og kr. 400.000,- som
eventuelt kan avsettes til framtidig asfaltering eller annet. Uansett vil en fullstendig asfaltering
av tilførselsveg være avhengig av annen langsiktig finansiering. (vegbudsjettet)

Konklusjon
Rådmannen foreslår å øke kostnadsrammen for utbygging av 1. byggetrinn av Gangstadhaugen
II. Økte utgifter forskutteres ved økt låneopptak. Lånet nedbetales ved inntekter fra tomtesalg.
Eventuelt overskudd etter at alle prosjektkostnader er dekket, forutsettes avsatt til
vegoppgradering. I hvilken grad dette kan realiseres vil avhenge av endelig
utbyggingskostnader og betalingsviljen for utlagte tomter.
Prosjektet igangsettes umiddelbart – men tomter kan ikke forventes ferdigstilt før våren 2011.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/170-6
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

45/09

17.06.2009

Inderøy kommunestyre

Avtale om kommunal overtagelse av Gangstadhaugen II /
Valg av utbyggingsområde og utbyggingsløsning på Sandvollan
Rådmannens forslag til vedtak
1. Rådmannens fremforhandlede avtaler med tidligere grunneiere og Grande Eiendom AS
godkjennes slik de er vedlagt saken.
2. Inderøy kommune igangsetter utbygging av veg, vann og avløp i Gangstadhaugen II.
3. Utbyggingen gjennomføres i to trinn – med et byggetrinn 1 som gir tilgang til 9
boligtomter.
4. Investeringen finansieres slik:
Totalinvestering byggetrinn 1:
Finansieres:
- Mva- refusjon
- Lånopptak:

1,25 mill. kroner
0,25 mill. kroner
1,00 mill. kroner

5. Rådmannen beslutter iverksetting av utbyggingen og vedtar detaljert budsjett innenfor
gitte rammer og forutsetninger.
6. Formannskapet gis myndighet til å vedta utbygging - ved eventuelle mindre
overskridelser av investeringsbudsjettet.
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Vedlegg
1
2
3
4
5

Avtale med Grande eiendom AS
Avtale med rettighetshavere i Gangstadhaugen II
Oversiktskart
Reguleringskart Gangstadhaugen II
Reguleringskart Langåsen

Bakgrunn
Det vises til vedtak i Formannskapets fra 19.11.2008.
Kommunen ble i oktober 2008 forespurt om å overta som utbygger for boligfeltet
Gangstadhaugen II. Området ble ferdig regulert i 1997. Grande eiendom har hatt rettighet til
utbygging av feltet fram til i dag. To av de opprinnelige tomtene er sammenslått til en og
bebygd. For øvrig er ingenting av feltet utbygd.
Formannskapet vurderte i november 2008 overtagelse og utbygging av dette feltet, opp mot
utbygging av Langåsen boligfelt ved Småland hvor kommunen selv er grunneier.
Formannskapet vedtok da å gi Rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om overtagelse av
Gangstadhaugen II, for å gjøre en nærmere vurdering av saken når kontraktsforslag var
fremforhandlet.
Det har gjennom våren vært flere runder med forhandlinger, både med de opprinnelige
grunneierne, og med Grande eiendom AS. Grande eiendom er formell hjemmelshaver til
samtlige tomter i feltet.
Grande eiendom AS har stilt krav om dekking av en del direkte kostnader de har hatt på feltet
som forutsetning for å overføre hjemmelen til tomtene. Dette er merverdier som Grande
eiendom mener de har tilført feltet. Det dreier seg om utgifter til regulering,
detaljprosjektering (anbudsgrunnlag), oppmåling, tinglysing av målebrev og diverse
saksbehandlingsgebyr til det offentlige.
Det er forhandlet fram en avtale med Grande Eiendom hvor Inderøy kommune betaler 300 000
+ transaksjonsomkostninger for at hjemmelen til de 17 tomtene overføres til Inderøy
kommune.
I forslag til avtale med de tidligere grunneierne er grunnprisen justert opp fra kr 15 pr m2 til kr
17,5 pr m2 i samsvar med konsumprisindeks. De tidligere grunneierne betales ut med 50 % av
hele kjøpesummen fra avtaleinngåelse og med resterende beløp innen 4 år. I opprinnelig
avtale skulle grunnierne ha oppgjør ved hver solgte tomt.

Vurdering
Avtale med Grande Eiendom:
Rådmannen mener summen på 300 000 kan forsvares. Summen er forhandlet betydelig ned fra
utgangspunktet. De tekniske anleggene i Gangstadhaugen er ferdig prosjektert (kostnad ca kr
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134 000) og tomtene er ferdig oppmålt og tinglyst (kostnad kr 215 000). I tillegg er det bygget
en mindre adkomstveg som dekker 3 av tomtene kommunen eventuelt overtar (kostnad kr
100 000)
Inderøy kommune vil ha tilsvarende kostnader til prosjektering, oppmålingsgebyr og tinglysing
på ca 350 000 for å få de 15 tomtene i Langåsen på samme nivå som Gangstadhaugen.

Avtale med tidl. grunneiere:
Avtalen med tidligere grunneiere innebærer en oppjustering av pris i forhold til tidligere avtale
med Grande Eiendom tilsvarende økning i konsumprisindeks. Videre gjennomføres oppgjør i
to trinn – halvparten av summen gjøres opp på avtaletidspunktet og restbeløpet etter 4 år. I
grunneiernes tidligere avtale med Grande Eiendom lå en klausul om oppgjør etter hvert som
salg gjennomføres. Samtidig er klausuler om tilbakeføring til tidligere grunneiere under
forutsetning av mangelfullt salg mv, fjernet fra den nye avtalen.
Rådmannen mener justering av m2 pris i henhold til konsumprisindeks kan forsvares. Et
oppgjør i to forhåndsdefinerte trinn anses praktisk og forenklende.
Arealet som kjøpes er ca 26 daa. Med pris på kr 17,5 pr m2 blir grunnkostnaden ca 455.000.
143 000 står innbetalt på sperret konto etter de to tomtene som tidligere er solgt. Disse pengene
utbetales Inderøy kommune når vegene er ferdig asfaltert.
Valg av Gangstadhaugen eller Langåsen:
Inderøy kommune har to gode boligfelt tilgjengelig på Sandvollan. Med full utbygging av
feltene blir utbyggingsprisen pr tomt tilnærmet lik.
Dersom en i Gangstadhaugen sløyfer asfaltering av ca 350 m veg ned mot Skjelvågen, som
strengt tatt ikke er nødvendig, vil tomtene i Gangstadhaugen komme ut ca 8000 kr billigere pr
tomt enn Langåsen.
Både Gangstadhaugen og Langåsen kan bygges ut i trinnvis. I Gangstadhaugen vil en kunne få
tilgang til 9 tomter med en investering på ca 1.3 million. I Langåsen vil en få tilgang til 6 tomter
med en investering på ca 1 million.
For Gangstadhaugen skal 200 000 av kostnadene ikke utbetales før i 2013, 143 000 står på
sperret konto etter tidligere tomtesalg og blir utbetalt til Inderøy kommune når vegene er
asfaltert. Finansieringsbehovet for å komme i gang med en trinnvis utbyggine er derfor ca 1
million. Dette tilsvarer summen som er avsatt til formålet på investeringsbudsjettet for
investeringer i boligtomter i 2009.
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Kostnadsbildet sammenfattet:
Utbyggingskostnad
Antall tomter

Langåsen

Gangstad
15

17

2330000
155333

2627000
154529

6

9

Kostnad trinn 1
Kostnad pr. tomt

1040000
173333

1247000
138556

Totalkostnad med trinnvis utbygging
Kostnad pr. tomt

2430000
162000

2827000
166294

162000

154529

Total kostnad
Kostnad pr. tomt
Kostnad trinnvis utbygging
Antall tomter

Kostnad pr. tomt - redusert asfaltering

Konklusjon
Forhandlingsresultatet viser noe større kostnader ved overtagelse av Gangstadhaugen enn det
som var forutsatt ved Formannskapets forrige behandling av saken.
De økonomiske kalkylene viser marginale forskjeller i kostnadsnivået på de to feltene.
Begge tomteområdene er i utgangspunktet gunstig beliggende. (solforhold, utsikt,
omkringliggende miljø mv) Gangstadhaugen II er likevel lokalisert nærmere skole, barnehage
og butikk.
Vi må legge til grunn at begge boligfeltene over tid vil bli bygget ut. Spørsmålet er hvor en skal
begynne. Ut fra en samlet vurdering finner rådmannen å tilrå at kommunen erverver
Gangstadhaugen II på de betingelser som ligger i vedlagte avtaler, og gjennomfører en trinnvis
utbygging.
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Oppdrag
Oppdragsnr
Dato
Saksbehandler

Gangstadhaugen III

Postnr.

Beskrivelse
Vegarbeider mva fri

Side 287

1
2
3
4

Nr.:
Side:
Entreprise:
Entreprenør:

04.06.2010
Oddbjørn Breivik
Enhet

Vegarbeider
Grøftearbeider
Ledniger og kummer
Rigg og drift

1

Mengde

Enhetspris
1
1
1
1

Sum total inkl avg.
5 Uforutsett
6 Prosjektering / Byggeledelse

106 745,00
241 312,50
254 150,00
50 000,00

Sum
106 745,00
241 312,50
254 150,00
50 000,00
652 207,50

%
%

5
15

Sum total inkl avg.

32 610,38
102 722,68

787 540,56
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Gangstad II - budsjett regnskap
Forutsetninger
Bevilgning
Budsjett 2010
Totalt bevilget
Antall tomter byggetrinn 1
Potensiale pris tomter
Salgskostnad pr tomt
Nettopris pr. tomt

Fase 1
1250000
324000
1574000
10
215000
20000
195000

Fase 2

0
7
250000
20000
230000

Samlet
1250000
324000
1574000
17 Rekkehustomt beregnet som to tomter i fase 1
229412
20000
209412
-61867

Utgifts og inntektsprognose
Oppdatert kostnadsoverslag

Tomtekjøp
Andre kostnader før 01.01.2010
jan til og med april 2010
rest av Letnes kontrakt
byggeledelse og prosjektering
Uforutsette kostnader
Oppgradering av vegen 250 kr pr meter
Asfaltering av veger i feltet
Usikkerhet
Utbyggingskostnader fase 2
Oppdatert direkte kostnader brutto
Oppdatert direkte kostnadsoverslag netto
Indirekte kostnader - egne ressurser
Rentekostnader
Totale prosjektkostnader

Fase 1

385000
90 000
86 336
789 132
100 000
80 000
100 000
115 000
111 973

Fase 2

385000
0

850 000
1 857 441
1 665 383
100 000
50 000
2 007 441

1 235 000
1 124 130
100 000
150 000
1 485 000

Samlet

770000
90000
86336
789132
100000
80000
100000
115000
111973
850000

Utbetales 227500,- i
2013

Kontraktssummen
Utenfor kontrakt
Utenfor kontrakt
Kalkyle Planstyring 787

3092441
2789514
200000 Anslag egen ressursbruk
200000 Forventer salg over 5 år
3 492 441

Side 289

Selvkost brutto
Selvkost netto

2 007 441
1 815 383

1 485 000
1 374 130

3 492 441
3 189 514

200 744
181 538

212 143
196 304

205438
187 618

Antatt tomtesalg (etter salgskostnader)
Prosjektbidrag (egne kostnader)

1 950 000
134 617

1 610 000
235 870

3560000
370486

Bevilgningsbehov/kostnadsramme eks indir
Bevilgningsstatus brutto pr. 30.05
Tilleggsbevilgningsbehov pr. 30.05

1 907 441
1 574 000
283 441

1 385 000

3 292 441 Totale prosjektkostnader fratrukket egne kostn

1 235 000

1 518 441

192 058

110 870

302 927

Oppdatert beregnet lånebehov
- herav tidligere vedtatt lånopptak
Behov for ytterligere lånopptak

1 715 383
1 269 000
446 383

1 274 130

2 989 514

Asfaltering av adkomstveg 600 kr pr meter
Bidrag fra Skogvold Einvik til asfaltert veg

1 800 000
143 000

Tomtekostnad pr tomt brutto
Tomtekostnad pr. tomt netto

Mva-refusjon

Totalkostnad netto etter asfaltering
Salgsinntekter netto
Prosjektbidrag etter asfaltering
Tomtebidrag asfaltering

Budsjett 2009 og senere vedtak
1 274 130

1 720 514

4754731
3703000
-1051731 Tileggsfinansieringsbehov
-61867
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/1443-165
Saksbehandler:
Andreas Farbu

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

47/10

21.06.2010

Inderøy kommunestyre

35/10

21.06.2010

Økt investeringsramme nytt administrasjonsbygg m/familiesenter mv
Rådmannens forslag til vedtak
1. Brutto bevilgning – kostnadsrammen inklusive mva– for nytt administrasjonsbygg
m/familiesenter mv settes til 30,5 mill. kroner. Dette er økning på 1,5 mill. kroner fra
opprinnelig ramme.
2. Økt nettoutgift på 1,2 mill. kroner (kostnadsramme eksklusive mva) forutsettes dekket av
statlige tilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen Mosvik - Inderøy.

Henvisning:

K-styresak 18/09

Bakgrunn
Kommunestyret besluttet i sak 18/09, møte 31.08.2009, å bevilge 29 mill. kroner brutto, til nytt
administrasjonsbygg og ombygging helsehus (familiesenter)
Prosjektet er igangsatt med et oppdatert kostnadsoverslag som ligger tett på øvre bevilgningsramme. Vi
har således ikke reserver til å møte utvidelser i kontorer.

Side 291

Det er nå klart at Inderøy og Mosvik kommuner slås sammen. Administrasjonssenteret er Straumen.
Det skal etter intensjonsplanen videreføres et servicekontor i Mosvik.
Det er nødvendig å utvide den økonomiske rammen for administrasjonsbygget for å gi plass for en del
nye stillinger som følge av kommunesammenslutningen.
Med forbehold om politisk aksept har prosjekteringsgruppen fått beskjed om å planlegge for en
utvidelse av antallet kontorer med 4 – dvs. ca 10 % økning av totaltallet kontorer i nybygget. Dette
løses ved en enkel ”forlengelse” av bygningskroppen og medfører en arealutvidelse på ca 40 kvm.
Fra prosjekteringsgruppen foreligger følgende kalkyle:
BTA= 40m2
Pris pr m2= 18.685,Prosjektkostnad ca : 750.000,- inkl mva.
Prisen inkluderer ikke inventar. Nøyaktig pris på utvidelsen av bygget vil bli klar når detaljprosjektering
er gjennomført og endringslistene er satt opp.
Med den avklaring som nå har skjedd kan det være behov også for andre tilpasninger av gjeldende
planer og rådmannen vil derfor be om en utvidelse av kostnadsrammen til 30,5 mill. kroner for å kunne
møte uforutsett.

Vurdering
Det har – av naturlige grunner – ikke vært mulig å ta et realitetsstandpunkt til endret kontorbehov før
vedtak om kommunesammenslutning forelå. Denne foreligger nå og søknad om
kommunesammenslåing er sendt.
Det er flere hensyn og ta når en skal vurdere behovet for utvidelser av administrasjonsbygget.
Ettersom spaden nå er i jorda har vi ikke tid til å foreta en omfattende detaljert funksjonsanalyse som
grunnlag for revisjon av planer. Det er nødvendig å ta en beslutning på et ”rammemessig” grunnlag .
Vi registrerer 6-7 stillinger i Mosvik som er aktuelle for å bli tildelt kontor i det nye
administrasjonsbygget. (Det forutsettes at servicetorget i Mosvik i prinsippet videreføres med dagens
antall arbeidsplasser.) Vi har definert en reserve på 2-3 kontorer etter gjeldende planer. Videre ligger
en latent reserve i relativt store enkeltkontorer i helsehuset. Denne tilnærmingen tilsier et kortsiktig
behov for netto 4 nye kontorer.
Etter intensjonsplanen skal vi – ved naturlig avgang – over tid ta ut en vesentlig synergieffekt på
administrative funksjoner. Dette innebærer konkret at økningen i den administrative kapasitet –
herunder kontorealbruk – på noe sikt ikke være større enn hva befolkningsøkningen i nykommunen
tilsier. Inderøy kommune har i dag færre enn 30 stillinger innenfor sentraladministrative funksjoner og
plan og næring. Med 800 flere innbyggere i nykommunen gir dette et antatt økt kapasitetsbehov
administrativt på ca 4 stillinger over tid.
Det legges til grunn at disse merkostnadene, sammen med omgjøringer/tilpasninger av nåværende
administrasjonsbygg i Mosvik, vil bli dekket av staten. Det må tas et forbehold om at kriteriene for
statlig finansiering av ekstraordinære kostnader ved kommunesammenslåing ikke er 100% presise og at
vi så langt forholder oss til formuleringer som gir grunnlag for å anta og forvente en slik finansiering.
Vi kan ikke oppfatte å ha fått garantier og rådmannen må derfor ta nødvendig forbehold for
finansieringsforslaget.
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Konklusjon
Rådmannen tilrår en utvidelse av kostnadsrammen for nytt administrasjonsbygg med 1,5 mill. kroner
for å møte endringsbehov som følge av vedtatt kommunesammenslåing.
Det forutsettes at staten dekker disse ekstrakostnadene gjennom tilskudd i forbindelse med
kommunesammenslåingen.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/1381-42
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Folk

39/10

21.06.2010

Formannskapet

48/10

21.06.2010

Inderøy kommunestyre

36/10

21.06.2010

Leieavtale Inderøy helsehus AS. Nytt lege- og fysioterapisenter. Utkast.
Legetjenesten i Inderøy. Utkast til ny økonomisk samarbeidsavtale.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Vedlagte utkast til avtale om leie av lokaler i planlagt nytt lege og fysioterapisenter
eid av Inderøy Helsehus godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre
vesentlige endringer i avtalene før undertegning; herunder avtale endelig leiesum
og reguleringer innenfor rammen av gjengs husleie for tilsvarende fasiliteter.
2. Vedlagte utkast til avtale om salg av tomt til Inderøy Helsehus A/S godkjennes.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer før undertegning.
3. Vedlagte utkast til ny økonomisk samarbeidsavtale – og overgang til privat drift av
støttetjenester for legetjenesten – godkjennes som retningsgivende for avsluttende
forhandlinger. Rådmannen godkjenner endelig avtale.

Vedlegg – utkast til avtaler
1 Inderøy helsehus as - kontrakt ved leie
2 Inderøy helsehus as - kjøpekontrakt
3 Inderøy helsehus AS - avtale om økonomisk
samarbeid

Side 294

Henvisning:
Sak 55/09 i Hovedutvalg Natur 24.08.09
Sak 45/09 i Hovedutvalg Folk 25.08.09
Sak 64/09 i Formannskapet
26.08.09
Sak 18/09 i Kommunestyret
31.08.09

Bakgrunn
Det er over to år ført samtaler og forhandlinger med legene om overgang til privat drift.
Politisk nivå er kontinuerlig informert om utviklingen i forhandlingene.
I formannskapssak 63/09 og etter innstilling fra hovedutvalg folk i sak 44/09 ble besluttet
følgende:
”Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege
og fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak,
kfr. gjeldende avtaleutkast.”
Samtalene og forhandlingene er så godt som sluttført. Det er etablert et eierselskap Inderøy
Helsehus A/S, og med alle private fysioterapeuter og to av legene som eiere, og som står bak
planene om realisering av nytt lege og fysioterapisenter på Venna. Pr. dato er det så godt som
avklart at prosjektet vil bli realisert; men det tas fortsatt fra interessentene forbehold om at
finansieringen formelt ikke er på plass. Det presiseres således at endelig og irreversibel
beslutning om gjennomføring av investeringene – i størrelsesorden 25 mill. kroner – ikke er
tatt.
Rådmannen velger å legge fram oppdaterte avtaleutkast til ny godkjenning av følgende
formelle grunner:
1. Avtaler om salg av tomt. Samlet areal omfatter 3,8 mål som er noe mer enn forutsatt i
første avtaleutkast.
2. Kommunen forplikter seg på en mer omfattende leieavtale med Inderøy Helsehus A/S ;
dvs kommunen inngår avtale om leie på vegne av så vel private leger som på egne
vegne. (offentlig del av legetjenesten, turnus mv) Avtalen er på 10 pluss 5 år. Denne
avtalen må godkjennes av kommunestyret.
Det forhandles samtidig om en ny økonomisk samarbeidsavtale med legene og som innebærer
at legetjenesten overtar støttetjenester fra 01.01.2013. Denne avtalen vil ikke være
sluttforhandlet før ferdigstilling av de øvrige avtalene.
Det forutsettes at legene fra samme tidspunkt overtar den kommunale leieavtalen med
Inderøy Helsehus A/S. Dette kan/vil være betinget av at banken godkjenner nye leietakere.
I forbindelse med realisering av administrasjonsbygget er leieavtalene med leger og
fysioterapeuter sagt opp med virkning 15.01.2011 for fysioterapeutene og 15.05.2011 for
legetjenesten.
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Vurdering
Det vises til tidligere behandling for en gjennomgang av bakgrunn, motivering og målsetting.
Målsettingen for dette prosjektet er – sett i sammenheng med planene om overgang til
helprivat drift av legetjenestens støttetjenester - er for Inderøy kommune:
1. å frigi nåværende lokaler i Inderøy Helsehus til familiesenterprosjektet
2. å bidra til mer hensiktsmessig lokaler for legetjenesten og fysioterapitjenesten
3. å sørge for en mer hensiktsmessig organisert samlet legetjeneste ved at
støttetjenestene overtas av de private legetjenestene.
4. å holde legetjenesten samlet
5. over tid en reduksjon av kostnadene til drift av legetjenesten. Beregninger antyder at
kommunen pr i dag – på grunnlag av nåværende samarbeidsavtaler - subsidierer
legetjenesten med vel 0,5 mill. kroner.
I tilegg oppnås andre samfunnsmessige gevinster – som det faktum at prosjektet bidrar til å
realisere et moderne treningssenter i kommunen.

Avtaleformatene er noe endret sammenholdt med de formater som lå til grunn for
vedtakene av august 2009. De avtaleformatene som nå er lagt til grunn er utviklet i tett
samråd med KS-advokatene.
De reelle endringer kan enkelt sammenfattes slik i forhold til det en så for seg i avtaleskissene
av august 2009:
1. Vi bruker noe mer tid på å gjennomføre overføringen av støttetjenester til privat drift.
(01.01.2013) Dette er vurdert å være fornuftig – også av hensyn til de ansatte.
2. Det er en viss økning i medgått areal; dog slik at den resterende del av ”Solstadtomta”
fortsatt utgjør nærmere 3 da. Det er beregnet behov for noe mer parkeringsareal enn
opprinnelig forutsatt.
3. Vi tar i teorien – om ikke i praksis – en noe større risiko ved å inngå avtaler om leie av
lokaler for hele legetjenesten med Inderøy Helsehus. Jeg viser til disse avtalene
planlegges overført til de private legene pr. 01.01.2013. Denne løsningen er for øvrig
viktig for å sikre finansieringsgrunnlaget for det nye senteret.
4. I forhold til effekten på driftsregnskapene er de nye avtalene økonomisk sett på linje med
de opprinnelige avtaleskissene. Vi vil videreføre en subsidiering av legetjenesten fram til
01.01.2013. Deretter vil vi hente inn en reell besparelse i størrelsesorden 0,5 mill. kroner.

Konklusjon
Det vises til innstillingen.
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KONTRAKT VED LEIE AV LOKALER
Avtale mellom Inderøy Helsehus AS, org.nr 895373362, og Inderøy kommune,
org.nr 963955162 om leie av/garantier for lokaler

DEL I – GENERELLE BESTEMMELSER
1.1

Forankring mv.

Denne avtalen er inngått under henvisning til Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven).
Presiseringer i avtalen formulert som hoveddeler med underpunkt er å anse som avvik fra
standardvilkårene i Husleieloven, og anses herved som skriftlig opplyst ved inngåelse av
avtalen. For øvrig er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til
standardvilkårene i Husleieloven.

1.2

Virkeområde

Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakers og utleierens rettigheter
og plikter i leieforholdet.

1.3

Partsforhold

Parter i denne avtalen er Inderøy Helsehus AS som utleier og Inderøy kommune som
leietaker.

1.4

Eiendommen

Areal regulert i denne avtalen er lokalisert til Inderøy Helsehus AS med adresse Venna, 7670
Inderøy.

1.5

Andre avtaler

Se også Avtale om økonomisk samarbeid mellom allmennleger med kommunal fastlegeavtale
i Inderøy kommune og Inderøy kommune.
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DEL II – LEIEFORPLIKTELSER. AREAL
Inderøy kommune leier lokaler av Inderøy Helsehus A/S til kommunens legetjeneste.
Arealet er spesifisert som bilag 1 i denne avtalen.
Leieavtalen gjøres gjeldende for 10 år fra innflytningsdato. Leieavtalen er uoppsigelig i
avtaleperioden.
Ved utløpet av avtaleperioden har partene gjensidig rett til 5-års forlengelse av
avtaleperioden. Husleien reforhandles og fastsettes til gjengs husleie, se også del III
Inderøy kommune har rett når som helst og overdra denne avtalen til et selskap(eventuelt
under stiftelse) eid av fastleger/fastlegetjenesten i Inderøy. Inderøy Helsehus A/S forplikter
seg til å godkjenne overdragelse.

DEL III – ØVRIGE BESTEMMELSER
3.1

Avtalt leie og andre ytelser

Avtalt husleie er kroner ……….pr. kvm direkte leieareal og andel fellesarealer, ved en
dokumentert byggekostnad på kr. ………pr. kvm. Endelig husleie fastlegges etter at
revisorbekreftet byggekostnad foreligger. Leiebeløpet justeres forholdsmessig.
Utleiers utgifter til drift, renhold, strøm, oppvarming og andre felleskostnader – herunder
kommunale avgifter - skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen etter
faktiske kostnader eller andel leid areal, hvor det ikke er praktisk eller økonomisk forsvarlig å
fordele etter dokumentert ressursbruk. Leieren kan kreve at utleieren hvert år legger fram
regnskap som viser størrelsen på kostnadene og fordelingen av disse på eiendommen.

3.2

Indeksregulering
3.2.1 Husleien kan årlig reguleres med 100 % endringer i konsumprisindeksen.
3.2.2 Endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i
verk.
3.2.3 Den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen
kan settes i verk.
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3.3

Oppgjørsmåte

Husleien skal betales forskuddsvis to ganger i året, 1 mnd. før terminforfall for renter og
avdrag.

3.4

Partenes plikter i avtaleperioden

Her gjøres gjeldende Husleielovens § 5 i sin helhet.
3.5
Leietaker har rett til fremleie av lokalene til relevant virksomhet etter samtykke fra
utleier. Utleier kan ikke nekte framleie uten en åpenbart saklig begrunnelse.

3.5

Prosessuelle bestemmelser

For øvrig gjelder husleielovens bestemmelser så langt som naturlig.
Problemer av ulik karakter tas fortløpende opp for drøfting og søkes løst snarest mulig.

3.6

Diverse

Leieavtalen er utferdiget med _1__ vedlegg og er underskrevet i _2__ eksemplarer.

3.7

Forbehold

Det tas nødvendig forbehold for godkjenning i politiske organer.

3.8

Underskrifter

Sted og dato

For Helsehuset A/S

For Inderøy kommune
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----------------------------Utleier

--------------------------Leietaker

Gjenta med blokkbokstaver

----------------------------Utleier

----------------------------Leietaker
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KJØPEKONTRAKT

Mellom Inderøy kommune, organisasjonsnr. 963955162 som selger og Inderøy Helsehus as,
foretaksnr. 895373362 som kjøper inngås følgende kjøpekontrakt:
1. Inderøy kommune selger et tomteareal på inntil 3800 m2 til kjøper. Yttergrensene for arealet
som selges er vist på vedlagte kart, som inngår som signert vedlegg 1 til nærværende avtale. I
arealet er inkludert parkeringsareal for Inderøy Helsehus as sitt behov. Endelig areal fastlegges
i forbindelse med oppmålingsforretning.
2. Selger besørger og bekoster oppmåling og fradeling for registerføring av den solgte parsell.
Kjøper besørger og bekoster egenerklæring /konsesjon og tinglysing av overdragelse.
3.

Kjøper er kjent med forslaget til omlegging av veg inn til Venna-området – og som kan bli lagt
inn til grense mot vest. Kjøper har ingen innsigelser til en slik vegløsning.

4.

Arealet overtas som besiktiget og fritt for pengeheftelser.

5.

Arealet skal nyttes til lokaler for nytt senter for leger, fysioterapeuter og privat
treningsinstitutt .

6.

Kjøpesummen for det areal som erverves bestemmes slik:
a. Inntil 1500,- kvm
b. Inntil 2500,- kvm
c. Inntil 3800,- kvm

kr. 59,00
kr. 150,00
kr. 340,00

Vann. Kloakk og strøm mv. er lagt til tomtegrensen. Vann(50 mm), spillvann(160 mm) og
overvann(200 med mer)
7.

Arealet overtas fra 20.06.2010. Kjøpesummen forfaller til betaling pr. 30 dager etter
overtakelse. Umiddelbart etter at kjøpesummen dokumenteres innbetalt til selgers konto nr.
4451.06.00662, stiller selger skjøte til kjøpers disposisjon.

8.

Inderøy kommune gis rett til tilbakekjøp av tomta til kostpris dersom prosjektet ikke realiseres
som forutsatt, jfr. punkt 5 og punkt 8 i denne avtale.

8.

Kjøper forplikter seg til å ferdigstille nytt lege- og fysioterapisenter innen 15.05.2011 og slik at
nåværende lokaler i helsehuset er fraflyttet senest denne dato.

9.

Partene er enige om et tettest mulig samarbeid for en estetisk god utforming av området – hva
gjelder bygningsmessig uttrykk, grøntarealer og parkeringsplasser.
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9. Partene forplikter seg til å inngå avtale om langsiktige leveranser av fjernvarme for minimum
80 % (inntil 100 %)av Inderøy Helsehus as sitt årlige behov for oppvarming fra et sentralanlegg
- til konkurransedyktige betingelser.
11. Kjøper er kjent med planene om etablering av et sentralanlegg for vannbåren varme i Vennaområdet. Kjøper vil ikke ha innsigelser til lokalisering av et slik anlegg i nærområdet.
12. Det tas forbehold for godkjenning av politiske organer.
********
For selger:

For kjøper:

Inderøy kommune

Inderøy Helsehus as

v/rådmannen
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AVTALE OM ØKONOMISK SAMARBEID
1.

Avtalens bakgrunn
Legene Erik Knoph, Frank Andre Opdahl, Antti Koistinen og Elisabeth Hustad (i
fellesskap kalt legene) er alle selvstendig næringsdrivende leger i Inderøy kommune
med individuelle avtaler om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen. Alle
legene har i dag i sine individuelle avtaler nedfelt bestemmelser om økonomisk
samarbeid. I forbindelse med at legenes virksomhet senest fra 1. mai 2011 skal drives
fra Inderøy Helsehus som skal oppføres av Inderøy Helsehus as er legene og Inderøy
kommune (i fellesskap kalt partene) enig om at nærværende avtale om økonomisk
samarbeid skal erstatte alle tidligere avtaler om økonomisk samarbeid mellom partene
både individuelle avtaler og eventuelle avtaler inngått i fellesskap.

2.

Lokalisasjon
Inderøy kommune forplikter seg til å leie nødvendige lokaler av Inderøy Helsehus as
slik at alle legene kan drive sin legevirksomhet i lokalene på en hensiktsmessig måte.
De lokalene som stilles til legenes disposisjon fremkommer av bilag 1 til denne avtale
og inkluderer strøm, renhold, vaktmestertjeneste og lignende. Lokalene skal stilles til
disposisjon for en periode på minimum 10 år regnet fra innflyttningsdagen. I samme
periode forplikter legene seg på sin side å drive sin legevirksomhet fra disse lokalene.
Kommunen og den enkelte lege forplikter seg til å lyse ut/inngå vikaravtaler med
lokalisering i de samme lokalene. Eventuell ledighet i den enkelte leges hjemmel skal
også lyses ut med lokalisering i de nevnte lokalene. Den lege som i et slikt tilfelle
fratrer har rett og plikt til å overdra denne rett og plikt til lokalene til overtagende lege
som en del av den praksis som overdrag jf nåværende punkt 5.6 i ASA 4010.
Også eventuelle nyopprettede hjemler skal søkes utlyst med lokalisering i Inderøy
helsehus as. Dette er imidlertid et forhold som Inderøy kommune selv rår over og må
avgjøre i forbindelse med eventuell utlysning av ny hjemmel og basert på de avtaler
som eventuelt inngås i den forbindelse både mellom kommunen, Inderøy Helsehus as
og den nye legen.

3.

Øvrige forhold som stilles til legenes disposisjon
I perioden frem til 1. januar 2013 stiller Inderøy kommune følgende til disposisjon for
legene:
•
•
•
•

Hjelpepersonell tilsvarende 4 årsverk
Utstyr, herunder data og programvarer
Administrative hjelpetjenester
Annet

Som nevnt under punkt 2 er det enighet mellom partene at legevirksomheten skal
drives i de samme lokalene også ut over 1. januar 2013. Partene er derfor enige om at
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legene i fellesskap kjøper det utstyr som pr 1. januar 2013 er knyttet til driften av
legekontoret. Kjøpesummen fastsettes på bakgrunn av en uavhengig takst eller en
nærmere bestemt kjøpesum som partene måtte bli enige om.
Legene har også etter 1. januar 2013 plikt til å inngå arbeidsavtaler med det
hjelpepersonell som pr 1. januar 2013 arbeider på legekontoret på de lønns- og
pensjonsbetingelser de da har, jf arbeidsmiljøloven § 16-2, med mindre de ansatte etter
avtale viderefører sitt ansettelsesforhold til kommunen med endrede arbeidsoppgaver.
Dersom _________, ___________ og _________ blir ansatt av legekontoret forplikter
Inderøy kommune seg til å dekke legekontorets eventuelle merutgifter til pensjon som
følge av reguleringspremie eller uttak av AFP fra 62-65.

4.

Vederlag
Legene driver sin kurative legevirksomhet som selvstendig næringsvirksomhet.
Dersom legene mottar ytelser fra kommunen i form av hjelpepersonell, lokaler,
forbruksvarer osv, skal legene som et utgangspunkt refundere kommunens utlegg i sin
helhet med mindre kommunen og legene av rekrutteringshensyn o.a. skriftlig avtaler
redusert innbetaling for en tidfestet periode.
På denne bakgrunn er partene enig om at legene pr oppstart av denne avtalen (senest
mai 2011) og frem til 1. januar 2013 betaler et beløp til kommunen tilsvarende
basistilskuddet og praksiskompensasjon. Oppgjøret skjer gjennom at kommunen ikke
foretar utbetaling til legene av basistilskuddet og praksiskompensasjonen.
Dersom noen av det hjelpepersonell som etter oppstart av denne avtalen avslutter sitt
arbeidsforhold til kommunen erstattes disse av personell ansatt direkte av legene som
også har det fulle arbeidsgiveransvaret for disse. Lønn og sosiale kostnader for
hjelpepersonell som på denne måten er ansatt direkte av legene, dekkes av kommunen
frem til 1. januar 2013 gjennom utbetaling av basistilskudd til legene med et beløp
som tilsvarer lønn og sosiale kostnader. Punkt 3 siste ledd om lønns- og
pensjonsbetingelser gjelder ikke for personale som ansettes på denne måten.
Etter 1. januar 2013 betaler Inderøy kommune basistilskudd og eventuell
praksiskompensasjon til legene som måtte overstige det kommunen betaler i husleie
for det lokale legene disponerer. Dersom den husleie kommunen betaler overstiger
legenes rett til basistilskudd og praksiskompensasjon er dette kommunens ansvar og
kan ikke belastes legene så lenge denne avtales punkt 2 gjelder. Denne garantien
gjelder ikke for leger som har eierandel i Inderøy Helsehus A/S.

5.

Andre forhold
Nærværende avtale er inngått i 5 eksemplarer – ett til hver av partene – og trer i stedet
for enhver tidligere avtale/avtalepunkter om økonomisk samarbeid.
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Inderøy, _____ april 2010
_______________________
For Inderøy kommune

___________________
Erik Knoph

__________________
Frank Andre Opdahl

_____________________
Antti Koistinen

____________________
Elisabeth Hustad
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