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Tertialrapport. Regnskapsog aktivitetsutvikling pr. 20.08.2011
Rådmannensforslagtil vedtak
Tertialrapportentas til etterretning.

Vedlegg
1 Vedlegg- Tertialrapport.Regnskapsog aktivitetsutviklingpr. 20.08.2011

Bakgrunn
Det visestil vedlagtetertialrapport.

Vurdering
Det leggesfram en noe forenklet tertialrapport for 2. tertial. Denskaldogværetilstrekkeligtil
å gi grunnlagfor en bedømmingav økonomiog aktivitetssituasjonenfor Inderøykommune.
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Økonomifunksjonener p.t. i gangmedet omfattendearbeidmedå forberedebudsjettog
økonomiplanfor en sammenslåttkommune.Dette er ressurskrevende.
Jeghar vurdert det slik
at økonomikapasiteteni størstmulig gradrettes mot planarbeidetog mindrepå
rapporteringen.Jegber om forståelsefor dette.
Hovedbildeter at regnskapetfor 2011vil kommeut i balanse– jfr. revidert budsjett vedtatt av
kommunestyreti juni 2011.

Konklusjon
Seinnstilling
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Tertialrapport- Regnskaps
- og aktivitetsutviklingpr. 20.08.2011.
Innledning.
I henholdtil økonomireglementetskaldet avgisrapport til kommunestyretpå regnskapsutviklingpr. 30.08.
Det skalrapporterespå driftsregnskap,investeringsregnskap,
finansieringog likviditet.
Pågrunnav møtetidspunkterfor de behandlendeorganerhøsten2011har en valgtå rapporterepr. 20.08og
ikkepr. 30.08.Detvil ikkeværestore forskjelleri om rapport byggerpå materialetvi har pr. 20.08. og det vi
har pr. 30.08.
Enoverordnetoversiktpå utviklingen når det gjeldernærvær/fraværog heltid/deltid er ogsåtatt inn i
rapporten.
Rapporteringsprinsipper
. Metode.
Rapportener avviksfokusert.Områderhvor regnskaps
- eller aktivitetsutviklingsålangt ikkeindikereravviki
forhold til budsjettog planvil i utgangspunktetikkebli kommentert.
Tabellenei rapporten– senedenfor- omfatter tre kolonner:
1. Nettobudsjettet – revidert
2. Vurdert avvikpå årsbasis
3. Avviki prosentårsbasis
Hvisrådmannenleggerinn beløperi kolonnen”Vurdert avvikpå årsbasis”såinnebærerdet at
1) rådmannenpå rapporteringstidspunktetforventer angitteoverskridelser/besparelser
i forhold til
årsbudsjett
2) at budsjettbalansevil krevebudsjettrevisjonog eller tiltak somvil måtte foreleggespolitisknivåtil
godkjenning.
Rådmannenvil alltid i rapporteringenegi en overordnetoppdatert vurderingav
- forventningertil avvikfra vedtatt driftsbudsjett
- forventningertil regnskapsmessig
resultat. (regnskapsmessig
mer-/mindreforbruk)

Sammenfatningregnskapog aktivitet/resultat pr. 20.08. Enprognose.
Aktivitetsutviklingener i all hovedsaki samsvarmed budsjett når det gjelderdriftsområdet.
Nærværsprosentener på 92 %andrekvartal2011og prognosenfor år 2011er på 92 %.Målsettingfor
nærværer en nærværsprosentpå over 92 %i 2012og det bør væremuligå nå dennemålsettingen.

Budsjetteneble revidert i junimøtet i kommunestyret.Tertialregnskapetgir ikkeindikasjonerpå
vesentligeavvikpå årsbasisfor regnskapetsett under ett. Det vil væreusikkerheterog det
understrekesat budsjettrevisjonenble «saldert»med en økningi skatteanslaget.Det vil være
usikkerheterher ogsommå tashøydefor vedvurderingeneav risiko.
Somfremgårav den spesifiserteoversiktennedenforprognostiseressålangtbalansepå
driftsområdene.Denstørsterisikoenfor overskridelserpå enhetsnivå/funksjonsnivå
er knyttet til
Kommunalteknikkog Barnevern.
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Samletforventessåledesbalansei driftsregnskapenevedåretsutløp, med like stor sannsynlighetfor
overskridelsersomdet motsatte.
Nårdet gjelderinvesteringsområdene
vil det værenoenforsinkelseri forhold til planog forventning.
Utredningsog planarbeidettar noemer tid ennlagt til grunn.

Hovedoversikt– sammenfatningdriftsregnskapet.
Økonomiskhovedoversikt– avvikdriftsbudsjett.
Tabellennedenforviseren samletoversiktpå hovedområder– ansvarsområdene
og de viktigste
fellesområdene.Senedenforfor underliggendespesifikasjonerog kommentarer.
(Alletall i 1000kr.)

Område/enhet/ansvar
Fellesområdeinntekter
-

rammetilskudd/skatt

Fellesområdediverse
Renter og avdrag

Disponibelt netto drift

Fellesområdetilleggsbevilgn.

Opprinnelig
netto drifts budsjett

Rev. Netto
drifts budsjett

Vurdert
avvik på
årsbasis

-267808

-269728

150

-257500

-259700

0

-11415

-17815

400

23408

25108

0

-255815

-262435

550

2519

1403

-550

Politisk organisasjon med mer

3096

3096

0

Rådmann, service, stab, støtte

17583

17338

0

Kultur og informasjon

10529

10790

0

Oppvekst

97285

99163

0

Helse og sosial

93335

95955

0

Kommunalteknikk

28559

30281

0

0

0

0

2909

4409

0

0

0

0

Vann og avløp
Næring og plan
Sum

Vurdert
avvik i %

0,00

Kommentarer
Fellesområdeinntekter.
KSsinprognosemodellover inntekter fra skatt,inntektsutjevningog rammetilskuddviserpr i daget samlet
anslagpå 259,7mill. for Inderøykommune.Denneprognosener lagetavKSi samarbeidmed regionalstat,
med bakgrunni kommuneproposisjonfor 2012og RNB2011.
Vi har i vårt revidertebudsjettlagt til grunnen samletinntekt på 259,7mill. fra skattog rammetilskudd.
Skatteinngangen på landsbasisrestenavåret vil væremed å påvirkeom vi vil nå budsjettert inntekt på dette
området.Det er imidlertid ikkegrunnlagfor å justereanslagetfor skatt og rammetilskuddpr i dag.
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Nårdet gjelderkompensasjonfor renter og avdragpå investeringsprosjekterviseroppdaterteprognoserat vi
kanfå en mindreinntekt i forhold til revidert budsjettpå ca.0,15 mill. Det er budsjettert med kompensasjon
på utbyggingSandvollanskoleog det visersegnå at vi ikkefår utbetalt det i år 2011.Rentenivået og tempoet i
investeringenesistedel av året vil væreavgjørendefor sluttresultatet.
Seellerskommentarerunder fellesområdetRenterog avdrag.

Fellesområdediverse.
Det er budsjettertmed kr. 5,0mill. i bruk av momskompensasjoninvesteringertil finansieringdrift i år 2011.
Det er usikkerhetknyttet til om vi kaninntektsføresåmyesom5,0mill. (40%avmva-kompinvesteringskal
overføresinvesteringsregnskapet.)Vi velgerå nedjustereanslagetover mva-kompensasjonmed 0,4mill.
kroner.
Prognoser fra vårepensjonsleverandører
viserat det ikkeer store endringerfra prognoserfor
pensjonskostnaderlagt på budsjetteringstidspunkthøsten2010.Det forventespr i dagikkevesentligeavvik
fra budsjettvedåretsutløp.

Renterog avdrag.
Kostnadsanslag
for renteutgifter ble redusertmed 1,3mill. vedbudsjettrevisjoni sommer.Det prognoseres
ikkeavvikfra vårt revidertebudsjettvedåretsutløp. Det visesdogtil usikkerheteni rentemarkedeneog en
visstendenstil økte rentenivåerpå kort sikt.(langerenter har dogfalt seneretid. Dette reflekterer at
markedeneikkeforventer en sterkveksti rentenekommendeår)

Avdragsutgifterforventeså værei tråd medbudsjettvedåretsutløp.

Disponibeltnetto drift.

Somfremgårforventeset negativtnetto avvikpå kr. 550.000,- på fellesområdene;dvsat disponibelt
beløptil drift (netto) blir kr. 550.000,- mindre ennbudsjettert.Somfremgårav hovedoversikten
forventesen besparelsepå postenlønnsavsetningermedkr. 550.000,-. Det synessåledesikke
nødvendigå gjennomføreinnstramningeri virksomhetsbudsjettene– eller disponeringenav disse–
for å sikre balansei regnskapet.

Disponibelt til netto drift gjengitt i diagram:
(byggerpå opprinneligbudsjett)
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Politiskorganisasjonmv
3 %1 %
13 %

8%

5%

Støttefunksjoner
Kulturog informasjon

37 %

33 %

Helseog sosial
Oppvekst
Kommunalteknikk,vann
ogavløp

Kort om de enkelte driftsområdene.
Det kommentereskun hvor det konstanteresavvikog/ eller hvor det er vesentligrisikofor avvik.

Fellesområdettilleggsbevilgninger.
I all hovedsaker åretslønnsoppgjørgjennomførtog budsjettert er justert i henholdtil dette. (det gjenstår
lederlønnsoppgjørm.v.). Det forventesen besparelsepå ca0,55 mill. på avsattpott.

Rådmannen,service, stab og støtte.
Aktiviteten er i all hovedsaki samsvarmed plan. Nårdet gjelderøkonomisituasjonener dennestram–
hovedutfordringener knyttet til IT-områdethvor omleggingentil nye systemer(fellessystemeri Invest– felles
ADmv) har vært mer ressurskrevendeenn forventet. Det påregnesbalansesamletpå årsbasis,men
forbeholdetvedrørendeITunderstrekes.

Ansvar

Enhet

Netto rev.
driftsbudsjett

Vurdert
avvik i
1000 kr.

Vurdert
avvik i
%

103

Fellesområdetilleggsbevilgninger

1403

-550

-39,20

110

Politisk organisasjon med mer

3096

0

0,00

120

Rådmann

5964

0

0,00

130

Service, stab og støtte

11374

0

0,00

140

Kultur og informasjon

10790

0

0,00

- 550

-1, 69

Sum

32627

Kultur og informasjon.
Det forventesikkeavvikvedåretsutløp – verkeni forhold til økonomieller aktivitet.
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Helseog sosial.
Samletforventesområdetfor helseog sosialå holdesinerammervedåretsutløp.
Bistandog omsorg
Det ble i år 2010budsjettert og inntektsført 0,44mill. for myei statligoverføringtil ressurskrevende
tjenesterfor år 2010(utbetalingsommer2011). Det er viderebudsjettert med ca.kr. 0,3mill. for myei
inntekt fra ressurskrevendetjenesteri 2011i forhold til reviderteanslag.Samletutgjør dette en utfordring på
ca.kr. 0,74 mill. Enhetenhar fått overført ansvaretfor støttekontakter.
Rådmannenvurdererdet slik- med grunnlagi regnskapog prognoser- at enhetenkanhåndtererdette
innenforgitte rammer og uten at det gårutover forutsatt aktivitet og tilbud.
Helse,rehabiliteringog barnevern
Det ble tydeliggjorti forbindelsemed budsjettprosessen2011at barneverntjenestenvar et risikoområde
budsjettmessig.Områdetble derfor styrketmed 1,9mill. ved budsjettrevisjoneni sommer.Det forventesat
enhetenvil kommeut i balansevedåretsutløp selvom det er varsletmuligny økningi antallet barnunder
omsorg.

Ansvar

Enhet

Netto rev.
driftsbudsjett

Vurdert
avvik i
1000 kr.

Vurdert
avvik i
%

310

Bistand og omsorg

59403

0

0,00

330

Helse, rehabilitering og barnevern

30726

0

0,00

340

NAV

5826

0

0,00

0

0 ,00

Sum

95955

Oppvekst.
Det forventesfor skolerog barnehagersamletsett ingenavvikved åretsutløp. Pri dagliggernoen
delområdernoehøgti forbruk, men justeringerav ressursforbruketfra nytt skoleår– basertpå tidligere
planer- gir grunnlagfor å prognostiserebudsjettbalanse.

Ansvar

Enhet

Netto rev.
driftsbudsjett

Vurdert
avvik i
1000
kr.

Vurdert
avvik i
%

400

Fellesadm. skole og barnehage

19751

0

0,00

410

Sakshaugskole

13178

0

0,00

411

Sakshaugbarnehage

6555

0

0,00

412

Røra skole og barnehage

13109

0

0,00

413

Utøy skole og barnehage

7128

0

0,00

414

Lyngstad skole og barnehage

6505

0

0,00
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415

Sandvollan skole og barnehage

12677

0

0,00

416

Inderøy ungdomsskole

20260

0

0,00

0

0,00

SUM

99163

Kommunalteknikk.
Aktivitet gjennomføresi henholdtil oppsattemål for 2011.Regnskapetindikererpr. i daget overforbrukpå
årsbasis.Overforbruketer knyttet til drift og vedlikehold. Det iverksettestiltak for å tilpasseforbruket til
årsbudsjettetsrammer.
Det vil eventueltogsåbli fremmet forslagtil disponeringav avsetningertil fond for å sikreat
vedlikeholdsinnsatsen
kanopprettholdespå et ønsketnivå.

Planog næring.
Det forventesikkeavvikvedåretsutløp, hverkeni forhold til økonomieller aktivitet.

Ansvar

Enhet

510

Kommunalteknikk

520/521

Vann og avløp

550

Næring og plan
Sum

Vurdert
avvik i
1000 kr.

Vurdert
avvik i
%

30281

0

0,00

0

0

0,00

4409

0

0,00

346 90

50 0

1 ,44

Netto rev.
driftsbudsjett

Finansieringog likviditet.

Hovedmålsettingenfor kommunensfinansforvaltninger at den skalsikreen stabil
finansieringav kommunensvirksomhet.Det primæremål skalværeå sikreat kommunentil
enhvertid er likvid,betalingsdyktigog lite eksponertfor risiko.
Nårdet gjelderkommunensforvaltningav likvidemidler skalden utføresslikat den overordnede
målsetningenfor finansforvaltningenoppnås. Det skalforeliggeen løpendeprognosefor utviklingen
i kommunenslikviditetsbehovog forvaltningenavkommunenslikvide
midler skalbaserespå denneprognosen.Plasseringene
skalgjøresslikat likviditetsbehovet
dekkes- samtidigsomen forsvarligavkastningoppnås.

Langsiktigfinansiering.
Låneporteføljen.

Kommunenslåneporteføljeer ved utløpet av 2. tertial 2011 på ca. 323 millioner kroner. Det er ikke tatt opp
lån knyttet til vedtakgjort i år 2011bortsett fra 3 mill. til etableringslån/startlån. Saldoubrukt startlån er pr.
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utgangenav 2. kvartal på ca. 1,7 mill. Startlånbevilgningener likevel pr. i dagi sin helhet innvilget slik at vi –
med forbehold om at tildelte lån ikke disponeresfullt ut - ikke har vesentligemidler til nye tildelingersiste
halvår.
Ved utløpet av andre tertial har låneporteføljen en sammensetningslik: ca. 44 % av lånemassenhar
fastrenteposisjon og ca. 56 % med flytende rente. Av lån som har flytende rente er det inngått
sikringskontrakt(FRA)for et volum på 25 millioner på 10 år tidligere år. (3,9 %)De siste dagerer ytterligere
sikret25 mill. kronerover tre år til en rente på 2,91%. Uten ytterligere rentesikringervil vi ved inngangentil
budsjettåret 2012ha en fordeling rentesikredelån og (usikrede)flytende lån i størrelsesorden40-60. Vi vil
da eventuelt være posisjonert med en andel fastrente/rentesikring som sannsynligvisligger noe under
kommunegjennomsnittet.

Likviditet.
Driften gårnormalt og det er ikketegn til ”avvik” av ekstraordinærkaraktersomkanpåvirkelikviditeten på en
ugunstigmåte.Likviditetenanseså væregodpå kort sikt menslikviditetenpå lengresikt er avhengigav i
hvilkengradkommunenmakterå ta hensyntil behovetfor en rimeliglikviditet i denløpendeøkonomiske
prioritering.
Det er fortsatt en del forsinkelseri investeringsutbetalinger(ubruktelån) og dette bidrar til dengode
likviditetenpå kort sikt. Det forventesimidlertid at aktiviteten på investeringsprosjektervil holdefrem/øke.
Forsåvidt gjelderlikviditetsstyringenfremoversåmå hensyntasinnskjerpingeri forskriftsfortolkningenog
sompåleggerkommuneneå budsjettereinvesteringerårligmed grunnlagi forventedeutbetalinger.Dette
gjørdet vanskeligereå holde«god»likviditet gjennomubrukte lån.
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Investeringsstatus
I tabellennedenforer definerte investeringsprosjekterbeskrevet.Deviktigstepågåendeprosjekterer Nessjordet(515/558)og Kulturcampus(538).
INVESTERINGSREGNSKAP
PR.20.08.11.
allebeløpi 1000kr.

Nr.

Prosjektnavn

459
466/
570
472
515/
558
527

DementboligerSolstad
Nytt
administrasjonsbygg
GatebruksplanStraumen
Planlegg./utbygg.
Næssjordet
Utbedr.brannsyn
VanntilførselRøra528 Straumen
UtbyggingSandvollan
535 Skole

538 Kulturcampus/vgs
IT-invest.2009,2010og
539 2011
540 HMS,omgjøringbygg
Tilrettelegging
541 boligtomter
544
Trafikk/parkering
Kulturhus

Kostna
ds
oversl
ag
(til
2014)
21036
30500
650
37800
4300

Bevilg Forbr Hera
Totalt
et
uk
v
Forventet
Kommentarer
bevilg
et
2011 hittil
i år ferdigstill.
(brutt (brutt
o)
o)
21306
0 1119
0
utsatt Prosjektutsatt.
1404
2. kv.år
30500
0 25510
9
2011 Byggetrinn1 vil bli avsluttetmedbyggeregnskap/rapport
650
0 1177
0
uklart Ikkeavsluttet.Ikkei arbeid. Avsluttet med egensak
201027800 7420 4645 473
2013 Nessjordprosjekteti samsvarmed plan.
2500
500 2124
19
løpende Sålangt disponertmidler til oppdatertebranntegninger.

10400 10400
15800 15800

3600

558

189

0 16564 1763

13500 5500

1000

1038

7500 3500
3950 1850

1500
850

5478 3368
1120 239

1000 1000
1500 1500 0

0

54

0
86
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0

2012 Basseng:Anleggsstartforventesi oktober2011.
våren
2011 Balanse,muligmindreoverskridelse.Sluttrapportunderarbeid.
20112014 Prosjekteringunder forberedelsei samarbeidmed fylkesk.

løpende I samsvarmed plan.
løpende
20110
2014 AvventerplanerÅsen-Kirknesvågen.
2011
Seesi sammenhengmed infrastrukturVennaområdetog prosj.582
OmleggingVenna

Utskift.
545 hovedvannledninger
Opprustn.kommunale
546 veier
ENØK-tiltak kommunale
548 bygg

552 BusstoppFlaget
Overtag/utbygg.
557 Gangstadhaug.II
562 ForprosjektÅsen,Røra
Boligfunksjonsh.563 avlastning
564 Flyktningeboliger

10600 4600

1600

4199 1762

13750 6250

0

5639 2813

5300 2300

1300

1787

261

0

87

3490 3490
7250 7250

0
7000

261

13000
12000

250
250

løpende I 2011utskiftet 1,7km. Ledn.nettRøra.Rapportfremleggesvedårsslutt.
Rostadvegenferdigstillesog økonomiskoversiktfremleggesi sept
løpende

922

løpende Div.varmepumper,
bygn.messigetiltak og vannbårenvarmeInderøyheimen.
Jfr.K-sak19/11 skalytterligere0,5mill. tilføresprosjektvannbåren
oppvarmingInderøyheimen.
0 Høst2011 Underarbeid.

2439 1055 Høst2011 Gjelderfase1 og 2, til sammen16 tomter
140
52
2011 Avventerkvalitetssikretkostnadsoverslag
og anbudsutlysning.

250
250

0
0

0
0

2012
2012
20112014
20112014
2011
2011
2011

Forsinketoppstart.Bl.a.i påventeav boligsosialhandlingsplanm.m.
Tidligstartfase,leverandørprosjekteringvalgt.

580 Annenstedsutvikling
8000 1500
0
0
0
Seesi sammenhengmed Inderøy2020
Opparbeiding
581 næringsareal/bygg
2000 2000
0
0
0
Seesi sammenhengmed Inderøy2020
582 Omleggingvei Venna
2500 2500
800
342 265
Prosjektfullføresi 2011
583 SentralvarmeVenna
1000 1000
0
229
93
Konsulentengasjert,prosj.ferdigstilles2011
584 LysløypeGran
600
600
200
702 246
Skal tilføresytterligeremidler kr. 0,5mill. til finansieringfra disp.fond.
Kolonne3: Samletkostnadsoverslag
for prosjektetfrem til og med år 2014.
Kolonne4: Brutto bevilgning(netto + mva)
Kolonne6: Forbrukhittil innbefatter underenkelteprosjektertilskudd/refusjoner. (netto tall)
Tarforbehold for feil
Det visestil korte kommentarerunderhvert enkelt prosjekt. Seogsåregnskapm/årsberetningfor 2010.
Det vil selvsagtværeusikkerheternår det gjelderøkonomiog fremtid inntil anbudforeliggerog faktiskegjennomføringsmulig
heter er avklart.Endel prosjekter
forutsetter avklaringgjennomplaner.(jfr. Helseog sosialplanen)

Side 1 3

Vennaprosjektene.Vi forsøkerå koordineregjennomføringenmed siktepå bestmuligresultatøkonomisk
og nyttemessig.Kostnadsrammeog innhold,jfr. K-sak21/11 og 22/11. Kontraktsforhandlingeri gang
Kulturcampus. Målsettingener igangsettingbyggearbeidermedio2012. Forprosjektutredningklar i
september/oktobersomgrunnlagfor endeligbeslutningultimo 2011.Det vil bli gjort en mulighetsstudieav
et noeutvidet prosjektsammenlignetmed tidligereplanerog somforutsetter et tettere samarbeidom
lokalermellomUngdomsskoleog Videregående.(egetnotat for formannskapet)
Boligtomter. ForprosjektÅsenboligfelt avsluttet.Detaljprosjekteringi gangmed 30 tomter etter gjeldende
reguleringsplan.Kostnadsrammeog avklaringom trinnvisutbyggingvil bli presenterti høst.
Reguleringsplan
Kirknesvågener under arbeidog ferdigstillesvedslutten av året.
Administrasjonsbygget.Regnskapetvisersålangttilnærmet balanse,men sluttregnskapetforventeså vise
en mindre overskridelse.Vi planleggerå avslutteregnskapetfor fase1 med en egenrapport samtidigsomvi
starter arbeidetmed detaljeringav fase2 – familiesenterdeleni 1. etg. av det “gamle” helsehuset.Disse
arbeidenekanforutsetningsvisigangsettes01.03.2012dersomInderøyHelsehuskanferdigstillessom
forutsatt februar2012.

Nærvær/sykefravær.
Vår målsettingfor nærværer ennærværsprosent
påover92 % i 2012.Handlingsplanfor HMS 20102012harhovedfokuspåforebyggende.
Vi harenmegetpositiv utvikling medenklar økningi nærværeti 2011setti forhold til detre siste
årene(setabellnr.1).Vår prognosefor heleåret2011viseret nærværpå92 %.
Samletsykefravær (egenmeldtog langtidsmeldt) hvor blå er 2008,rød er 2009,grønn er 2010,lilla er 2011.Tabell
nr. 1 – kilde Agressofraværsmodul– oppdatert22.08.11.
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Nærværsprosent2010og 2011fordelt på kvartal, hvor blå farge er 2010og rød farge er 2011.

Tabell nr. 2 – kilde Agr essofraværsmodul – oppdatert 22.08.11
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95,00
94,00
93,00
92,00
91,00
90,00

Nærværsprosent2010

89,00

Nærværsprosent2011

88,00
87,00
86,00
85,00
1.kvartal

2.kvartal

3.kvartal 4.kvartal

Inderøykommunehardesisteårenehattet høyeresykefraværennkommunalforvaltning.Vi harnå
enpositiv utvikling og Inderøykommuneharnået legemeldtsykefraværi 1. kvartal2011på7,9 %
(kilde NAV), hvor øvrigekommunei Nord-Trøndelaghar7,8 (landssnitti kommunalsektorer 8,1
%). Omregnettil dagsverkharvi nåennedgangi sykefraværet569dagsverki deførste7 måneder
sammenlignetmedsammeperiodeni 2010.De to sistekvartalenei 2010harvi enpositiv utvikling,
og vi er nålikt medkommunalsektor.
Sentralenærværsaktiviteter 1. og 2. tertial knyttet til handlingsplan for HMS 2010– 2012: Vi
hari vår handlingsplanfor HMS 2010- 2012et måltall på92 % nærværinnen2012,og deter skissert
flere aktiviteterinnenforfokusområdenelederrollen, arbeidstakerog samhandling.I førsteog andre
tertial har vi gjennomført1 dagskursfor ledere/mellomledere
i temaetmedarbeidersamtale,
dagssamlingav ledere/mellomledere/HTV/IHMS/NAV
-Arbeidslivssentretmedfokuspålegensrolle,
samtgjennomført3 verneombudsamlinger
(fellesfor Mosvik og Inderøy).HMS samling for alle
ansattei ny kommune.Over370medarbeideredeltokpåensamlingmedinformasjonom ny
kommune,samtfokuspåbetydningenav Humor,M unterhetog Smil i arbeidslivet.
Bedriftshelsetjenesten
og personalrådgiverharbesøkt7 enhetsledere
hvor bl.a.planfor videreHMS
aktiviteterer drøftet.
Heltid – reduksjon av uønsketdeltid
Formannskapet
hari august2010vedtattrapporten”Heltid – reduksjonav uønsketdeltid ” med
tiltaksplanfor 2010– 2012.Vår årsrapportfor 2010viserat 18 medarbeiderefikk tilbud om utvidet
stilling. Rapportfor 1. og 2. tertial 2011viserfølgendeutvikling knyttettil heltid – reduksjonav
uønsketdeltid (stillinger medidnr 164til og medidnr 224hvor kun fastestillinger tasmed):
Stillingsutvidelser 1. og 2. tertial : 15 fastemedarbeidereharfått stillingsutvidelse.9 til minimum50
% stilling og 6 til 100% stilling.
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Ledige stillinger 1. tertial – gruppert i følgende intervallene:
Stillingsstørrelse
0 - 24,9
25 - 49,9
50 - 74,9
75 - 99,1
100

Øvrige ansatte
6
3
6
2
4

Undervisningspersonell
5

Alle ledigestillinger er vurderti forhold til hovedintensjonen
om hel stilling og i forhold til mulig
samarbeidmedMosvik kommune.Hovedargumentene
for at de6 ledigestillingeneunder25 % ikke
kanlysesledig i enstørrestillingstørrelseer knyttettil: ikke behovfor størreressursog/ellerat de
foreliggendearbeidsplaner(turnus)ikke muliggjørenannenløsning.Det harhellerikke værtmulig
medkombinasjonsmuligheter.
Alle de6 nevntestillingeneer knyttettil bistandog omsorg,og 2 av
stillingeneer lyst ledig somrekrutteringsstillinger.Det er i 1. tertial og 2. tertial gitt varig reduksjoni
stilling for medarbeideresomhargåttoveri delvis AFP og av helsemessige
årsaker,slik at detkan
skapenoendeltidsstillinger.
Årlig kartlegging: Et av tiltakenei ”heltid – reduksjonav uønsketdeltid” er å gjennomføreenårlig
kartlegging.En slik kartleggingvil bli gjennomførti forbindelsemedoverføringav alle ansattetil
1756Inderøykommune,dvs.at detkangi enslik oversikti sluttenav 3. kvartal2011.Bistandog
omsorghargjennomførtenkartleggingi 2. kvartalog resultatetvil bli presentertpået senere
tidspunkt.
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Inderøykommune
Arkivsak.Nr.:
2010/1786-8
Saksbehandler:
KåreBjerkan

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

59/11

31.08.2011

Inderøykommunestyre

29/11

05.09.2011

Søknadom støtte til klubbhus/skistueInderøySkiparkGran
Rådmannensforslagtil vedtak:
1. I henholdtil kommunestyretsvedtaki sak14/11 bevilgesnetto kr. 500.000,- til byggingav
klubbhus/skistuepå Granmed grunnlagi fremlagteplanerog finansieringsplan.
2. Beløpetdekkesover disposisjonsfondet,jfr. k.styresak14/11.
3. Det forutsettesat InderøyILbidrar mednetto kr 620.000til prosjektetogdugnadverdsatt
til kr. 700.000,-.
4. Inderøykommune, someier avbygget,søkerom spillemidleri samsvarmedavtalemellom
Inderøykommune og InderøyIdrettslag, datert 19. februar2007.

Vedlegg
1 InderøyIL- Søknadom økonomiskstøtte til klubbhus
2 TegningerKlubbhuspå Gran
3 Situasjonsplanfor nytt klubbhuspå Gran
4 Avtaleom overtakelse,utbyggingog drift av Inderøyskipark

Henvisning:
1 X KommunalovertakelseavInderøyskipark-
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2

I

Kommunestyretsvedtak,13.12.2006,sak0054/06
Garanti/støttetil gjenoppbyggingav
skiskytteranleggi påventeav forsikringsoppgjør

Bakgrunn
I vedlagtesøknadfra InderøyIdrettslagsøkesdet om et kommunaltbidragtil klubbhus/skistue
på Gran.
Sakenble behandleti formannskapog kommunestyre15. juni 2011og ble utsatt for å få frem
tegningsgrunnlagsomviserhvordanhusettenkesbygdog plassert.
Det foreliggeret kostnadsoverslag
på kr 3,6 mill basertpå kvadratmeterprispå tilsvarende
prosjekt.
I vedlagtesøknadfra Idrettslageter kostnadsog finansieringsplanenspesifisertteknisksett
somom idrettslagetstår someier.Det søkesom kr. 500.000,- i tilskuddog 1 mill. kroneri
garanti for midlertidigfinansiering/byggelåne.l opp mot en langsiktigfinansieringi form av
merverdiavgiftsrefusjonog andrebidrag.(sponsingmv)
Idrettslagetønskerat kommunenstidligerevedtakav 2006om å eie anleggetvidereføres,jfr.
ogsåavtaleav 2007inngått med grunnlagi dette vedtaket.(sevedlegg)
Idrettslagetsplanerfor Inderøyskiparkomfatter følgendedelprosjekter/delanlegg:
Skiskytteranlegg
Løypetrase
Lysløypetrase
Klubbhus
Detre førsteprosjekteneer gjennomførtog det har blitt et tidsmessigflott anleggfor leik,
tur/mosjon og trening.Det er imidlertid behovfor toalett og varmestuem.m.Idrettslaget
ønskerogsåat anleggetskalfungeresomsitt klubbhus.
Skiskytteranleggetble ødelagt under et ekstremtstort snøfallsistvinter og idrettslaget
gjennomføreren gjenoppbyggingavanleggetmeden standardheving.Det forutsettessøknad
om spillemidlerfor standardhevingog forsikringsoppgjørvil dekkehoveddelenav kostnadene.
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Et oppdatertøkonomioppsett.
Enrelevant/oppdatertinvesteringsog finansieringsplanmedkommunensomeier og søkerav
spillemidlerkanseslikut:

Investeringsutgift

3600000

Spillemidler
Dugnad
InderøyIL
Inderøykommune
Antatt mvaref

1200000
700000
620000
500000
580000

Idrettslagetsøkerom kommunaltnetto bidragpå kr 500.000. I tilegger bedt om en garantiopp
mot uavklartfinansieringsomforan anført.
Med kommunensomeier og søkerer dette å forstå somen søknadom at kommunetar
risikoenfor en manglende/ikkeavklartprivat finansieringpå kr. 420000,-. (differansenmellom
det samledebehovfor midler på kr. 620.000,- og sålangt forpliktet, jfr. søknad,på kr.
200.000,-) Dette er midler somidrettslagetikkehar pr dato, men somde forventer å
fremskaffegjennomsponsorog anneninntektsbringendeaktivitet frem mot byggestart.

Vurdering
Rådmannenmenerat anleggetpå Granhar blitt et godt anleggsomhar funksjonfor hele
kommunenbådetil trening og trim. Det konstateresat idrettslagetpå en forbilledligmåte
ivaretar driften avanlegget.
Inderøykommuneer i dageier av anleggeneog avtalepartmed grunneierne.Idrettslaget
ønskeri utgangspunktetat kommunenogsåstår someier av klubbhuset.
Frakommunestyretsvedtaki sak0054/06,Kommunalovertakelseav Inderøyskiparkrefereres:
2. Idrettsanleggenepå Inderøymå i all hovedsakeiesog drivesav idrettslagene.Inderøy
skiparker definert somsentralanleggfor skii kommunen.Kommunenanserdet som
formålstjenligå overtaeierskapettil anlegget.
3. Rådmannengisfullmakt til å inngåavtalermedInderøyIdrettslagom overtakelse,
utbygging,drift og vedlikehold.Inderøy
Idrettslagivaretar ansvaretfor utbygging,drift og
vedlikeholduten kostnader og økonomiskrisikofor kommunen.
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Rådmannenleggertil grunnat vedtaketav 2006står vedlagog leggertil grunnat kommunen
står someier av skianleggetmedklubbhusinntil forutsetningermåtte endres,seogsåavtaleav
2007medoppsigelseskla
usuler.
Rådmannenvil likevelpekepå at et av motivenefor kommunalteierskaptil idrettsanlegg,
nemligregleneom mva-refusjon, er endreslikat idrettslagkansøkeom refusjonogi praksisvi
få det.
Rådmannenleggertil grunnat kostnadsoverslaget
er holdbart ogvil uansettforutsette at dette
kvalitetssikresfør igangsetting.
Nårdet gjelderfinansieringenvil rådmannenleggetil grunnat Idrettslagetsegenfinansiering
med dugnadog finansiellemidler – med kr. 620.000,- - må værepå plassog dokumentert før
igangsetting.

Konklusjon
Seinnstilling.

Side 20

Til Inderøykommune
Fra Inderøy IL

Dato02.02.2011

Klubbhus/skistue på Gran – søknadom kr 500000i støttetil anlegget
Idrettslaget har satt opp følgendefinansieringsplan
Tippemidler
Dugnad/rabatt
Egenkap
Kommtilskudd
Garanti/mva
sum

1200000
700000
200000
500000
1000000
3600000

Begrunnelse
Det er i dagikke lokalervedGransomkanbenyttesi.f.m. rennog trening.Det finnesheller
ikke noetoalett.Det er klart behovfor et bygg somkanfungeresomvarmestue/ski
stuemed
toalettog muligheterfor noesalgav matog drikke. Byggetbørogsåkunnefungeresom
møtelokalefor idrettslaget,lagerav utstyr og detbørkunnebenyttesav speakerog sekretariat
i forbindelsemedrenn.
AnleggetpåGranbrukesi dagaktivt av sværtmangefra helekommunen.Ski- og
skiskyttergruppasmedlemmerbrukeranleggettil trening,lokalerennog av mosjonisterog
andretil trening, leik og turbruk.Ski- og skiskyttergruppaharca70 utøveresomdeltaraktivt
påfellestreningerog konkurranseri og utenforkommunen.Videresamlervåreårlige
skikarusellrenn mellom150-200deltagere.Ski- og skiskyttergruppaharmedlemmerfra hele
kommunen.Alle skolekretseneer godtrepresentert,og sjøl om vi er endel av Inderøy IL har
vi mangeaktivemedlemmerfra Røraog Sandvollan.Vi harikke gjort registreringersom
viserhvor mangeutenomski- og skiskyttergruppasomi tillegg benytter segav lysløypa,men
detteer et betydelig antallpersoneri alle aldere. Etterat dennye traseenble ferdig i vinter har
brukentatt segytterligereopp.
Anleggetbrukesbådetil leik, tur/mosjonog trening.I skisesongener detalltid mye folk på
Gran.Anleggetrepresenterer
ogsået fint tilbud til utøveresomdriver sommeridrett,slik at
dissekanbenytte lysløypafor å få et allsidig og godttreningstilbudi vinterhalvåret.
Tråkkemaskinenbrukesi hovedsakpåGran,menski- og skiskyttergruppasørgerogsåfor
oppkjøringav øvrig løypenettog turrenntrasenårforholdeneer godenok. Inderøy kommune
er FYSAK-kommune,i densammenheng
menervi at anleggetpåGrankanspille enviktig
rolle medå tilby mulighetfor skiaktiviteti kommunen.Slik vintreneharværtdesisteårene
hardetofte værtdårligeforhold for ski i deflestedelerav bygda,på Granharvi imidlertid
hattbramedsnøog godeforhold i detmesteav skisesongen.
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Ettervår vurderingvil vi meddetteprosjektetkunnefå et nøkterntmensamtidigfunksjonelt
og framtidsrettabygg til gledefor sværtmangeav kommunensinnbyggere,og sombasisfor
et aktivt idrettsmiljøinnenski og skiskyting.
Konlusjon
InderøyIL søkermeddettekommuenomå bidra medkr 500 000til klubbhus/skistue
på Gran

Med vennlighilsen

ToreSundfær
LederInderøy IL

AnsteinLyngstad
Lederi ski- og skiskyttergruppai InderøyIL
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Index Dato

Sign

Beskrivelse

Kontr.

Pros'ekt:

Klubbhus på Gran
Tiltakshaver:

Inderøy Idrettslag
7670 Inderøy
Prosjekterende:

Faanes & Gjølga AS
Vågaveien 600
7670 Inderøy

Tlf.: 90167748
E-post gislefoggas.no
Dato:

Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiedng
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

27.10.2010

Tegning:

Målestokk:

3D-tegninger
Tegningsnr.:

A72-101
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Kontr.

Pros ekt:

Klubbhus på Gran
TIltakshaver:
Inderøy Idrettslag
7670 Inderøy
Prosjekterende:

Faanes& GjølgaAS
Vågaveien 600
7670 Inderøy

TIf.: 90167748
E-post: gislefoggas.no

©Alle rettighetertilhørerutførendefor prosjekteringen,kopiefing
ellerbruk av dissetegningeneer forbudtutenskriftligsamtykke
TegnIng:

Fundamentplan

Dato:

27.10.2010
Målestokk:
1:100
TegnIngsnr.:

A20-01
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Pros ekt:

Klubbhuspå Gran
Tiltakshaver:

InderøyIdrettslag
7670 Inderøy
Prosjekterende:

Faanes& GjølgaAS
Vågaveien 600
7670 Inderøy

TIf.: 90167748
E-post: gislefoggas.no

eAlle rettigheter tithører utførende for pmsjektetingen, kopiering
eller btok av disse tegningene er foffiudt uten sktiftlig samtykke
Tegning:

Plan 1. etasje

Dato:

27.10.2010
Målestokk:
1:100
Tegningsnr.:

A20-02
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Kontr.

Pros ekt:

Klubbhus på Gran
Tiltakshaver:

Inderøy Idrettslag
7670 Inderøy
Prosjekterende:
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Faanes & Gjølga AS
Vågaveien 600
7670 Inderøy

Tlf.: 90167748
E-post: gislefoggaano

Alle rettighetertilhører utførende for prosjekteringen,kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Tegning:

Snitt

Dato:

27.10.2010
Målestokk:
1:100
Tegningsnr.:

A30-01
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Beskrivelse
Prosjekt:

Prosjekt
liltakshaver:

Tiltakshaver
Adresse
Postnr Sted
Prosjekterende:

Firma
veien 0
0000 Stedet

Tif 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00

©Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektehngen,kopiehng
eller bruk av disse tegningeneer forbudt uten skriftlig samtykke
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Inderøykommune
Arkivsak.Nr.:
2011/252-7
Saksbehandler:
JonArveHollekim

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Inderøykommunestyre

30/11

05.09.2011

Forvaltningsrevisjonsrapportnr. 1729-1/2011 - Offentlige anskaffelser
Kontrollutvalgetsforslagtil vedtak:
Kommunestyrettar rapportentil orientering,og ber administrasjonenfølgeopp innholdeti
rapportenskap.5.1.

Vedlegg
1 Vedlegg:Forvaltningsrevisjonsrapport
nr. 1729-1/2011- Offentligeanskaffelser
2 Saksprotokoll- sak014Kontrollutvalget

Bakgrunn
Ovennevntesaker behandletav Kontrollutvalgeti møte den 25.08.2011, saknr. 14/11.
Forvaltningsrevisjonsrapport
nr. 1729-1/2011 – Offentligeanskaffelser,er oversendt
kommunestyrettil behandling.

Konklusjon
Kommunestyrettar rapportentil orientering,og ber administrasjonenfølgeopp innholdeti
rapportenskap.5.1.
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INDERØY KOMMUNE
Kontrollutvalget

SAKSPROTOKOLL
SAK 014/11
FORVALTNINGSREVISJONS RAPPORT NR 1729-1/2011–
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
25.08.2011

Saksbehandler
PerHelgeGenberg

Saksnr. Arkiv:
014/11 421-1729-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:
1. Kontrollutvalgetsluttersegtil vurderingenei rapporten.
2. Forvaltningsrevisjonsrapportnr 1729-1/2011oversendeskommunestyret,
meddenneinnstillingen:
Kommunestyrettar rapportentil orientering,og beradministrasjonenfølgeopp
anbefalingenei rapportenskap.5.1.
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:
Saksbehandlersforslag til vedtak
1. Kontrollutvalgetsluttersegtil vurderingenei rapporten.
2. Forvaltningsrevisjonsrapportnr 1729-1/2011oversendeskommunestyret,
meddenneinnstillingen:
Kommunestyrettar rapportentil orientering,og beradministrasjonenfølgeopp
innholdeti rapportenskap.5.1.
Behandling:
Forslag i møtet
Endretpkt.2:
2. Forvaltningsrevisjonsrapport
nr 1729-1/2011oversendeskommunestyret,
meddenneinnstillingen:
Kommunestyrettar rapportentil orientering,og beradministrasjonenfølgeopp
anbefalingenei rapportenskap.5.1.
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalgetsluttersegtil vurderingenei rapporten.
2. Forvaltningsrevisjonsrapportnr 1729-1/2011oversendeskommunestyret,
meddenneinnstillingen:
Kommunestyrettar rapportentil orientering,og beradministrasjonenfølgeopp
anbefalingenei rapportenskap.5.1.

Saksopplysninger:
Plan for forvaltningsrevisjon2008 – 2011 ble vedtattav kontrollutvalget23.04.2008og av
kommunestyret 24.06.2008. Hçyest prioriterte prosjekt i planen; ”Bistand funksjonshemmede”,ble gjennomfçrti 2010.”Tilpassetopplæring– spesialundervisning”er prioritert
somnr 2, menettersomFylkesmannennylig haddegjennomførttilsyn på dettefeltet, vedtok
kontrollutvalgeti sak04/11å flytte ”Innkjçp – rutinerog praksis”opppåprioritert plass.
I sammemøtegakontrollutvalgetinnspill til prosjektplanen.
KomRevTrøndelagIKS oversendterapporten11.08.2011.Rådmanneni Inderøyhar hatt den
til høring(medkopi til KomSekTrøndelagIKS), og kommentarerfra rådmannener tatt inn i
denendeligerapporten.
Forvaltningsrevisjonens
metodeomfatter dokumentanalyse
og intervju.
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Hovedproblemstillingener definertslik:
FølgerInderøykommunelov og forskrift om offentligeanskaffelser?
Prosjektethartre delproblemstillinger:
1. Hvordaner innkjøpssamarbeidet
i INVEST?
2. Gjennomføres”direkte anskaffelser”i henholdtil lov og forskrift?
3. Gjennomføresanbudsprosesser
i henholdtil lov og forskrift?
Inderøykommunehar et innkjøpsreglementsomsier at ogsåanskaffelsermellom kr 100.000
og kr 500.000skalkunngjøres,og er faktisk strengereennForskrift om offentlige anskaffelser
(FOA).
For delproblemstilling2 viser rapportenat kommunenbare delvis følger eget reglement.
Kravet til konkurranse er ikke alltid oppfylt, og anskaffelsesprotokollmanglet i de
kontrollertesakene.
Når det gjelder pkt. 3, er en av de undersøkteanbudsprosessene
helt i samsvarmed
regelverket.Denandrevar ikke kunngjort.

Vurdering
Ved å kreve kunngjøring også av anskaffelsermellom kr 100.000 og kr 500.000 stiller
Inderøy kommunestrengerekrav til egenvirksomhetenn forskriften (FOA) pålegger,noe
somabsoluttmå værepositivt. Kap. 3.2.2i rapportenuttrykker tvil om denneformuleringeni
kommunensinnkjçpsreglementer en ”glipp” eller ”villet politikk”. Revisorburdeha avklart
dettesomleddi arbeidetmedrapporten.
Kommunestyretkanta forvaltningsrevisjonsrapporten
til orientering.
Det visesspesielttil kap. 5.1 i konklusjonen i rapporten.Etter en tid bør kontrollutvalgetbe
om tilbakemeldingfor å forsikre seg om at administrasjonenhar satt i verk tiltak på disse
forbedringsområdene.
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