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1.

Innledning.

I henholdtil kommunelovenskaldet- i til leggtil selveregnskapet– avgisenårsberetning
medfrist 31. mars. Detteer administrasjonssjefens
(rådmannens)ansvar.
Årsberetningenskalforeliggetil behandlingi kommunestyretsamtidigmedat årsregnskapet
behandles.Fristener senest30.06.
Beretningensøkerå beskrivedeviktigstetrekk vedregnskapetog regnskapsresultatet
for
2012. I beretningeninngårensærskilteredegjørelserfor finansforvaltningen,jfr. vedtatt
finansreglementog andreobligatoriskerapporteringeri henholdtil sentralebestemmelser.
2012er førsteregnskapsårfor nykommunen1756Inderøyettersammenslåingen
av 1723
Mosvik kommuneog 1729Inderøykommunefra 01.01.2012.Dettevil naturlignok
reflekteresi årsberetningen
påulike måter.
Med grunnlagi prinsippenefor Balansertmålstyringarbeiderkommunenmedå restrukturere
og forbedreplan- og rapporteringssystemet.
Dettereflekteresgradvisi vårestyrende
dokumenter,jfr. ogsåarbeidetmednytt overordnetplanverkfor nykommunen.
Årets beretningpregesav at 2012er førstevirksomhetsårog dermedførsteregnskapsåri
nykommunen.Vi haraltsåikke et formelt sammenlignbartregnskapfor 2011,noesom
reflekteresf.eksi selveregnskapsdokumentet
som(mednoenfå unntak)ikke harreferansetall
for 2011.

2.

Sammenfatning.

De viktigsteresultaterfor regnskapog aktivitet i 2012 sammenfattes
slik:
-

Netto driftsresultat- dvs.disponibeltetterat driftsutgiftersamtrenterog
avdragsutgifter er betalt– er på19,86mill. kroner,inklusive mva-refusjontil
investeringer.Eksklusivemva-refusjoninvesteringutgjørnettodriftsresultat15,0mill.
kroner. Til sammenligningutgjørinntekterfra inntektsgarantiordningen
(Ingar)15,5
mill. kroner.Vi ville altsåhattennegativtnettodriftsresultati 2012utenIngarmidlene.

-

Det positiveregnskapsresultatet
fremkommerhovedsakeligpågrunnav merinntekter
/mindreutgifterfra skattog rammetilskudd,renter,pensjonskostnader
og reserverte
til leggsbevilgninger.Besparelser/merinntekter
kompensererfor et nettomerforbrukpå
driftsområdenepå5,5 mill. kroner.

-

Regnskapeter gjort oppmedet mindreforbruk– eller regnskapsmessig
overskudd- på
3,16 mill. kroner.

-

Langsiktiglånegjeld(eksklusivepensjon)utgjørpr utgangenav 2012kr. 404,1mill.
(Nettolånegjeldutgjørkr. 261,0mill.) Brutto lånegjeldtilsvarer82 % av vår samlede
driftsinntekter. Detteer noeunderlandsgjennomsnittet,
jfr. Kostra.(andelenkorrigert
for Ingar-midlenegir 85 %)
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-

Kommunenslikviditetssituasjoner svaktsvekketi løpetav 2012,mener fortsatt
håndterbarutenbruk av kassakreditt.

-

Finansforvaltningener gjennomførtinnenforgitte retningslinjer. Inderøykommune
praktisererenforsiktig plasseringspolitikk medtidsinnskuddi banksomenesteaktive
instrument.Vi hari løpetav 2012inngåttnyerentebytteavtaleri takt medfallende
langtidsrenter.

-

Investeringsnivåeter relativt betydeligi 2012.Somfremgårav regnskapsskjema2 A
og B kom merinvesteringsregnskapet
ut medensamletutgift påca. 68 mill. kroner
sammenlignetmedet regulertbudsjettpåca. 85 mill. kroner.Forsinkelseri
prosjektgjennomføringpånoenområderregistreres
. Dettehar sin forklaring i behov
for lengreplanleggingstidennforutsattpåbevilgningstidspunktet,
menogså
uforutsetteutfordringeri gjennomføringsfasen.

-

Driftstiltak vedtattgjennombehandlingenav budsjettog økonomiplanog senere
politiskebehandlingergjennomåret,er i all hovedsakgjennomførti samsvarmed
plan.Hvor detmåttefinnesmindreendringereller avvik – f.eks. i forhold til forutsatt
fremdrift – er dettekommuniserttil politisk nivå gjennommåneds- og
tertialrapportering.

-

Nærværstalletfor 2012er 90,5%, tilsvarendeet sykefraværpå9,5. Detteer klart
dårligereennfjoråretsresultat(for deto kommunene)på92 % og tilsvarendesvakere
ennmålsettingenfor 2012.Det skaltilleggesat detharværtenreduksjoni nærværet–
økt sykefravær– i helekommunesektoren
i Nord-Trøndelagi 2012.

-

Med grunnlagi foreliggendetall synesdetsomom gradenav deltid er noeredusert
ogsåi 2012.

-

Kommunesammenslåingsprosjektet
er ikke endelig avsluttetpr. utgangenav 2012.Av
ensamletrammepå14,56mill. kronerer ytterligere2,88mill. disponerti 2012.Det
gjenstårtil disposisjonkr 1,56mill. kroner.

-

Rådmannener gjennomgående
fornøydmeddetfremlagteregnskapfor 2012og
spesielthensetttil at detteer førsteregnskapsårfor 1756Inderøy.Vi harikke greidå
ta ut synergierfra kommunesammenslåingen
i forutsatttempoog våreordinære
økonomiskemarginerer ikke tilfredsstillende.
Økonomistyringog økonomirapporteringansestilfredsstillende,menkanytterligere
forbedres.
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3.

Kommunens økonomiske og finansielle stilling. Hovedtrekk.

3.1

Årets regnskapsmessige resultat.

Tabellennedenforviserregnskapsmessig
resultat(mindre-/merforbruk)og nettodriftsresultat
for detførsteåreti «ny-kommunen».

Åretsregnskapsmessige
resultat
Beløpi 1000kr.

Regnskap

Revbudsjett

Oppr.budsjett

2012

2012

2012

Mindre-/merforbruk
Akkumulertunderskudd
Netto driftsresultat
MVA-kompensasjoninvestering
Netto drift korr. for MVA-investering
2 %av driftsinntektene*

-3162
0

0
0

0
0

-19859
-4886
-14973

-22075
-10900
-11175

-23494
-10000
-13494

-9806

-9276

-9223

*Et referansetallfor normertnettodriftsresultateksmva.investering.
Regnskapsmessig resultat (mindre -/merforbruk).
Det visestil regnskapsskjema
1A – Driftsregnskapet,samtskjemaØkonomiskoversikt– drift
for merdetaljertespesifikasjoner.
Regnskapeter gjort opp medregnskapsmessig
mindreforbrukpå3,16mill. kroner. Dette
resultatetfremkommersomensumav nettodriftsresultatog internedisposisjoner–
avsetningerog bruk av fond samtoverføringertil investeringsregnskap
et.
Det regnskapsmessige
resultatmåseesi lys av at enavsetningtil investeringi budsjettfor
2012på3,5 mill. kronerble strøketmedca.kr. 3,3 mill.

Netto driftsresultat.
Nettodriftsresultater denviktigsteindikatorenpådriftsmargineni kommunaltbudsjettog
regnskap.Nettodriftsresultater differansenmellomtotaledriftsinntekterog driftsutgifter
inkludertrenterog avdrag.
I 2012 er resultatet19,86 mill. inklusivemva-kompensasjoninvesteringog 15,0mill . kroner
eksklusive. Detteer 1,5 mill. kronerbedreennopprinneligbudsjettog ca. 3,8 mill. kroner
bedreennregulert.(I 2013kanmaksimum20 % av mva-kompensasjonfra investering
disponerestil drift og fra 2014vil ikke mva-kompensasjoninvesteringkunnebrukestil å
finansieredrift.)

5

6
Korrigert for andreinntekterav ekstraordinærkarakter– jfr. f.eks.flyktningetjenesten– blir
denunderliggendeordinæredriftsmarginensvakere.
Det bokførtenettodriftsresultat(eksmvarefusjon)måviderefortolkesut fra følgende
forhold:
-

Inntektenefra inntektsgarantiordningen
utgjøri 201215,49mill. kroner. Utendisse
inntekteneville regnskapetværtgjort oppmedet mindrenettodriftsunderskudd.

-

Premieavviket(pensjon)utgjør11,4mill. kroner.Dettereflektereravviketmellom
faktiskepremieinnbetalingerog førtepensjonskostnader
somfølgeav at Inderøy
kommunefølgerenregnskapsordning
somtillater 10 årsnedbetalingpå
premieavviket.I økonomiskforstander dettedetsammesomå overvurdere
regnskapsresultatet
med11,4mill. kroner.

-

Inndelingstilskuddetutgjør16,2mill. kronerav detsamlederammetilskudd.(beholdes
til 2027og nedtrappestil 2032)

Inderøykommuneoppleverpåkort sikt relativt gunstigedriftsmarginer.De gunstige
driftsmarginenei regnskapetfor 2012hari all hovedsaksin forklaring i enkortsiktig gunstig
inntektssituasjon.
ForeløpigeKostratallviserat kommunesektorens
økonomiskedriftsmarginerer noeforbedret
fra 2011.

3.2

Langs iktig lånegjeld og lånebelastning.

Det visestil økonomiskoversiktinvestering,balanseregnskapet
og regnskapetsnotenr. 14
”Langsiktigelån”.
Lånebelastning
Beløpi 1000kr.

Regnskap
2012

Brutto lånegjeld
Ubruktelån

404125
31325

Lånebelastningtotalt

372800

Startlån(formidlingslån)
Lånvannog avløp
Andrefremmedfinansiertelån
Lånebelastning"netto"*
Driftsinntekter
Gjeld/driftsinntekter - Kostra

22957
46089
42786
260968
-490280
-72,3

*Lånebelastning"netto" er lånebelastningtotalt fratrukket lån VAR-området,Husbanklånmed
refusjonog andrestatsfinansiertelån medrefusjonav kapitalkostnader.
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Pr 01.01.2012var bruttolånebelastningca.382mill. og pr. 31.12.2012er brutto
lånebelastningca.404mill. I løpetav år 2012 er lånebelastningen
økt medca.22 mill. kroner.
Nettolånebelastninger pr. 31.12.12cakr. 261,0mill.
Kostra-tall viseret relativt gjeldsnivåpå72,3%. Detteer undernivåeti Nord-Trøndelag, men
overnivåeti gruppenmedsammenlignbare
kommunerog landetfor øvrig.
I et langsiktigperspektiv– jfr. tilpasningentil nykommunensframtidigeinntektsnivåmed
bortfall av inndelingstilskudd– er forutsetningenennedbyggingav denrelativelånegjelden.

3.3

Kapitalutgiftene.

Det visestil Økonomiskoversikt– Drift samtregnskapsskjema
1A – driftsregnskapet.
Kapitalutgifter
Beløpi 1000kr.

Regnskap

Revbudsj

Oppr budsj

2012

2012

2012

Renteinntekter
Renteutgifterinkl. omkostninger
Avdrag

6503
16364
17890

1454
15694
16000

2654
14538
17838

Sumrenter og avdrag

27751

30240

29722

Refusjonkapitalkostnad*
BelastetVAR*
Netto R&Abelastning**

2843
3856
21052

3298
5212
21730

2598
5212
21912

4,3

4,4

4,5

R&A/driftsinntekter I %
*RefusjonkapitalutgifterHusbankog VAR.

** Indikererhvordanrente og avdragsutgifterbelasterdet ordinæredriftsregnskapet.

Renteog avdragskapitletkommerut medutgifter lavereennbudsjettfor år 2012.
Vi la til grunnensnittrente(netto)på3,2 % i 2012. Det faktiskerentenivåetharværtnoe
lavere. Reduksjoni nettorentekostnader
forklaresvideremedensvakereutvikling i
nettolånegjeldennforutsattsomfølgeav lavereinvesteringstaktennforutsatt.
De ordinærerenteog avdragsutgiftenes
andelav bruttodriftsinntekterer fallendei 2012. Vi
erfarerp.t. sværtlaverentenivåerog risikobildeti såmåtemåkontinuerligtashensyntil.
Krav til minimumsavdragettergjeldendeberegningsmetode
er kr. 11,22mill. i 2012.
(Minimumsavdragberegnesut fra en «vektetavdragstid»somregnespr anleggsmiddel.
Investeringslånpr 01.01hvertår delespå «vektedavdragstid»for å kommefrem til
minimumsavdraget
)
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Det er betaltkr. 7.11mill. i avdragbelastetinvesteringsregnskapet.
Budsjettertvar kr. 6 mill.
Ikke budsjettertavdragknyttersegtil avdragpåformidlingslån.

3.4

Fond og avsetninger.

Det visestil balanseregnskap
og spesieltregnskapetsnote nr. 6 ”Avsetningerog bruk av fond”
for merdetaljertoversikt.Nedenforer redegjortfor deviktigstebevegelser
.
I driftsregnskapeter foretattavsetningertil budnefond medtil sammenca.kr. 10,65mill. i
2012, mensvi samletsetthardisponertca. kr. 14,02mill. av bundnefond.Dettegir ennetto
reduksjoni bundnedriftsfondpåkr. 3,37mill.
Når detgjelderdisposisjonsfond(definertsomfrie fond) er detnettoavsattkr. 18,06mill.
kronerslik at disposisjonsfondet
vedutgangenav 2012 er på19,87mill.
Bruk/avsetn.
2012
01.01.2012

Avsetningog bruk av fond

Saldopr

Beløpi 1000kr.

Sumbundnedriftsfond
- heravInderøy2020
- heravnæringsfondet
- heravoverskuddvann- ogavløp*
- heravoverskuddvann- ogavløpny kommune
- heravvedlikeholdkommunalebygg
- heravandreprosjekter

-18203
-4240
-3122
-887
0
-2200
-7754

Saldopr.
31.12.2012

3372
4240
-354
0
-1694
2200
-1020

Disposisjonsfond
-9762
-10112
- heravavsatt mindreforbrukregnskap2011
-3536
- heravavsatt driftsfondvedl.h.kommunalebygg**
-2200
- heravavsatt 2012
-5884
- heravfinansieringekstraavdrag
6000
- heravavsatt Inderøy2020**
-4240
- heravbruk aksjekjøpflyndra
1445
- heravavsatt Inderøy2020
-1050
- heravavsatt tjenesteutvikling
-1000
*Fondsmidlerer ved1. termin 2013tilbakebetalttil abonnenteri gml.Mosvikog Inderøy
kommuner.
** flyttet fra bundetdriftsfondtil disp.fond

-14831
0
-3476
-887
-1694
0
-8774
-19874
-2300

0
-7890
-1750

Økningeni fondsavsetningene
er i hovedsakfinansiertgjennombudsjettavsetninger
for 2012
og disponeringav overskuddfor regnskapsåret
2011.
Somfremgårer detgjennomførtenomdefineringav fond fra bundnedriftsfond(somikke kan
strykesi forbindelsemedregnskapsavslutning)
til disposisjonsfond.
Inderøykommunesdisposisjonsfondutgjør4,1 % av driftsinntektene– mot 4,3 % i
sammenlignbarkommunegruppe
og ca. 5 % pålandsbasis.Ekstraordinæreinntekter(jfr.
Ingar)hargitt ossmulighetentil å byggeoppet «normalt»fondsnivå.
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3.5

Arbeidskapitalen. Likviditet og likviditetsutvikling

Det visestil balanseregnskapet
og regnskapetsnote1 ”Arbeidskapitalen”for enmerdetaljert
spesifikasjonav endringeri arbeidskapitalen
og hvordandennefremkommer.
Arbeidskapitalen defineressomdifferansenmellomomløpsmidlerog kortsiktig gjeld og er
et uttrykk for likviditet.
Tabellennedenforsammenfatterdesentraletallstørrelseri likviditetssammenheng
pr. 31.12.
Arbeidskapital-likviditetsutvikling
Beløpi 1000kr.

Regnskap

Inng

2012

balanse
2012

Kasse/bank
Kortsiktigefordringer
Sum

81417
37476
118893

84768
37927
122695

Kortsiktiggjeld
Ubruktelånemidler
Sum

79940
31325
111265

72502
32211
104713

7628

17982

38953

50193

Likviditet
Korrigert for ubrukte lånemidler:
Tallpr 31.12ekskl.premieavvik

Vi registrererenreduksjoni underliggendelikvid itet overtid – ogsåredusertsisteår.
Vi måpåregneøktelikviditetspressi kommendeår dersomvi ikke makterå øke
driftsmarginerog avsetninger.Det pekespåto forhold:
1) merbegrensede
muligheterfor å genererelikviditet gjennomforsering av lånopptaktil
investeringer
. (hartradisjoneltgitt rom for å byggeoppenlikviditetsreservegjennom
ubruktelånemidler).
2) øktepremieinnbetalingerKLP. Åretspremieavvik– dvs.differansenmellomførte
pensjonskostnader
og innbetaltepremier– utgjøri 2012ca.kr. 11,4mill. kronerinkl.
arbeidsgiveravgift
Vi harfortsattikke behovfor å brukekassakreditt,menrisikoener ytterligereøkt noei 2012.

Kostratalleneviserenarbeidskapitalpå14,3%. Detteer svaktbedreennsnitteti NordTrøndelag,menvesentligsvakereennsammenlignbarkommunegruppeog landetfor øvrig.
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3.6

Finansforvaltning.

I henholdtil forskrift samtvårt finansreglement,skaldetrapporterespåfinansforvaltningeni
regnskapsåret
innenutgangenav førstekvartali påfølgendeår.Dennerapporteninnarbeidesi
rådmanne
nsberetning.
Vi skali løpetav detteåretfå påplasset oppdatertøkonomireglementmedfinansreglement
og innkjøpsreglement.

Forvaltningen av kommunenslikvide midler.
I finansreglementets
pkt. 6 ”Retningslinjerog begrensninger– forvaltningav likvide midler”
definereskommunenslikvide midler i grunnlikviditetog overskuddslikviditet.
Grunnlikviditetskalsikrebehovetfor likviditet somoppstårsomfølgeav tidsforskjeller
mellominn- og utbetalingerog denskalværelike storsomforventetlikviditetsbehovdeneste
60 dager.Overskuddslikviditet er likvide midler utovernødvendiggrunnlikviditettil enhver
tid.
Vår grunnlikviditetskalplasseresinnenforkonsernkonto/øvrigløpendeoppsigelig
bankinnskuddog hari år 2012 værtplasserthos SpareBank1Midt Norgesomvi harvår
hovedbankavtale
med.Betingelsen
e er løpende1 mnd.Nibor tillagt 0,825%. Betingelseneer
gjennomenavtalejusteringsvaktbedreti 2013.
For overskuddslikviditetskalvi søkeå oppnåtilfredsstillendeavkastninginnenforderammer
for lav risiko somgjelderi vedtattreglement.Vi hari 2012kun brukt tidsinnskuddi bank
(inntil 3 mnd) og meddetyngsteplasseringerhoshovedbankforbindelse.
Gjeldende
reglementgir ikke rom for å plasseremerenn10 mill. kronerhosandrebankforbindelser.
Detteer uhensiktsmessig
og vil bli foreslåttendreti forbindelsemedrevisjonav gjeldende
finansreglement.
Ettersomdetikke er gjennomførtplasseringeri andrepapirer,anserrådmannenat
forvaltningener gjennomførtgodtinnenforrammenav denrisiko somfinansreglementet
tillater.

Forvaltning av kommunenslåneportefølge
Vårelångivereer pr. utgangenav år 2012 Kommunalbankenmed86 % (ca.348mill.) av total
lånemasse,
KLP/Kommunekredittmed7 % (ca.28 mill.) og Husbankenmed7 % (ca.28
mill.) av total lånemasse.
Vi harpr utgangenav åretikke lån i sertifikateller obligasjonsmarkedet.
I følgevårt finansreglementskallån medfastrenteog lån medflytenderenteutgjøre
minimum20 % hverav vår låneportefølge (dvs.mellom20 % og 80 %)
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Med fallenderenterutoveri 2012harvi sikretenstørredel av låneportefølgengjennom
såkalterentebytteavtaler.
Detteer et alternativtil fastrenteavtaler.
Alle rentebytteavtalerer
inngåttgjennomvår hovedbankforbindelse.
Pr. utgangenav år 2012 er andelav lån medfastrenteposisjon
19 % og andelmedflytende
rente81 %. I tilleggvar kr. 85 mill. av lån medflytenderenterrentesikretfrem til juni 2012.
Frajuni og ut åretharkr. 160mill. værtrentesikrettil gjennomsnittligrentesats3,05% rente.
Vårefastrentelånharutløpfra 2013til 2017og medrentervarierendefra 3,36 % til 6,10 %
(utløp2013). Rentesikringsavtalene
harutløpfra 2014til 2022.
Flytendelån er knyttettil 3 månedersNibor eller «pertiden»rente.Lån knyttettil 3 mnd.
Nibor rentejustereshver3 måned.Betingelsenevar i 2012- frem til sept. - gjennomgående
3
mnd. Nibor tillagt 0,1 % i margin. Fraseptembervar marginenpå0,2 %.
Kostnader knyttettil rentesikringutgjøri 2012i underkantav kr. 1,0 mill.
Kostnaderknyttettil kommunensfastrenteavtalerbasertpåsnitt rentesatsflytendepå2,7 % er
ca.2,1 mill.
Vår forvaltningsstrategisøkerå kombinereenmålsettingom forutsigbarerentekostnader
på
kort sikt og lavestmuligerentekostnader
pålengresikt. Med et lånegjeldsnivånoeover
landsgjennomsnittet
vil le detværenaturligå holdeennoehøyerefastrenteandelenn
minimumskraveti finansreglementet.
Rådmannenanserat låneforvaltningener gjennomførti samsvarmedkravenei
finansreglementets
retningslinjer.
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4.

Drif tsbudsjettet - sammen fattet oversikt over vesentlige
endringer og avvik.

4.1

Regnskapsresultatet på hovedområder.

Kommunestyretsbudsjettvedtaker fattetmedbindendevirkning pånivå medspesifikasjonen
i tabellennedenfor.Avvikskommentarenegis påoverordnetnivå. Det visesogsåtil
regnskapsskjema
1B.

Hovedområderdrift
Beløpi 1000kr.

Regnskap
2012

Revbudsj
2012

Oppr budsj
2012

Avvik rev budsj
2012

-357220
-350748
-764
-1671
-1116

-354670
-348400
-800
-1672
-1200

-356100
-348900
-800
-1502
-1600

-2550
-2348
36
1
84

810 Fellesområdediverse
- heravrenter og avdrag
- heravnetto avsetning

40722
27063
8694

44093
29443
12195

49463
29961
14223

-3371
-2380
-3501

820 Avskrivinger
840 MVA.kompinvestering

-3830
0

-5215
0

-5215
0

1385
0

-320328

-315792

-311852

-4536

0

989

9383

0

0

6945

-989
0

3372
22136
3540
120212
126946
13877
29895
0
350
0

3239
22338
3795
117739
123952
13890
28944
606
300
0

3239
21779
3689
115495
117387
12490
27784
606
0
0

133
-202
-255
2473
2994
-13
951
-606
50
0

800 Fellesområdeinntekter
- heravrammetilskog skatt
- heravnaturressursskatt
- heraveiendomsskatt
- heravhjemfallsinntekter

Disponibeltnetto drift
830 Fellesområdetilleggsbevilg
- heravlønnsreserver
110
12*
130
2*
3*
410
510
52*
600
700

Politiskvirksomhet
Fellesadministrasjon
Næring,plan og miljø
Oppvekst
Helse,omsorgog sosial
Kultur og fritid
Eiendomog kommunalteknikk
Vannog avløp
Diversefond
INVESTregnskapog lønn
SUM

0

Nedenforer søktforklart deviktigsteavvikene.
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Fellesområde inntekter.
Områdetomfattergenerelleinntekterfra skatt-, og rammetilskudd
, eiendomsskatt
,
investeringskompensasjon
m.m.
Områdetgjøresoppmedet positivt avvik påca.2,55 mill. kroneri forhold til regulert
budsjett. Av detteforklarerbedretskatteinngangog inntektsutjevningca.2,4 mill. kroner.
Øvrigeavvik er beskjedne.Laverestrømpriserforklarerreduksjoneni hjemfallsinntekter.
Investeringskompensasjon
påskole og helseområdetutgjørca.2,8 mill. kronerog kommerut
i underkantav 0,3 mill. kronerbedreennbudsjett.
Fellesområde diverse.
Områdetomfatterbl.a.pensjonskostnader,
premieavvik,egenkapitalinnskudd
KLP, tappå
fordringer,renterog avdragsamt div. avsetninger.
Nettoutgiftenkommeruteca.3,4 mill. kronerbedreennregulertbudsjett. De viktigste
forklaringsfaktorerer:
1.

Renterog avdrag

2,38mill. kroner.

2.

Tappåfordringer

3.

Avsetninger/disposisjoner

4.

Regnskapsmessig
resultat

5.

Knyttet i all hovedsaktil sluttoppgjørpensjon

-

0,27 mill. kroner
3,50mill. kroner

-

3,16mill. kroner
5,85mill. kroner

Vedr. pkt. 5: herinngåråretspremieavvik,amortisertpremieavvikog noepensjospremie.

Rente og avdragsområdet .
Nettobesparelsen
pårentekapitlet er påca.2,38 mill. kroner.Detteskyldesbl.a.noebedrede
rentebetingelser.
Ordinærtavdragi drift er betaltmed16,05mill. I tillegg er kr. 1,84mill. betalti ekstraavdrag
i drift. Det er betaltca.6,67mill. merennminstetillatte avdragi 2012.

Pensjon - premier og kostnad .
Densamledepensjons
kostnads
belastningeni våreregnskaperfremkommersomsummenav
pensjonspremie
belastetenheteneog premieavvikbelastet/inntektsført
underFellesområde
diverse.
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Vår samledekostnads
belastningi regnskap2012ble ca.1,52mill. mindreennbudsjettert(inkl. aga)
Oversiktennedenforviserdenfaktiskepremie- og kostnadsutviklingeni henhold til
pensjonsleverandørenes
oppgaver:

Samletpensjonsbilde(KLPog SPK)

Regnskap
2012

Beløpi 1000kr.

Premieinnbetaling
Netto pensjonskostnad
Sumsamletkostnadinkl. adm.
Akkumulert/amortisertpremieavvik
Egenkapitaltilskudd*

38934
29206
32067
27402
2108

kilde:pensjonsleverandør/regnskap

* inkl. er kravtil egenkapitalinnskuddfellesordningfor gml.Mosvik

Sålangter regnskapsførtet samletsåkaltnettopremieavviki balansenpåca.31 mill. kroner.
(inkl. aga).Detteøkermed9,7 mill. kroner(eksarbeidsgiveravgift)i 2012.
Inderøykommune- somet stortantallandrenorskekommuner– harbenyttetsegav
mulighetenfor å utligneøktepensjonspremier
over10 år (tidligere15 år) vedberegningav
pensjonskostnadsbelastning
i regnskapene.
Dettegjør pensjonskostnadene
merforutsigbare.
I entid medstigendepremienivåer dettedogdetsammesomå undervurderedereelle
kostnadenei regnskapene.
(overvurdererregnskapsresultatet)
Fraog med2011 skal «årets»premieavvikutlignes over10 år.

Tap på fordringer .
Det er budsjettertmedet tappåkr. 110.000,- i 2012. Påregnskapsområdet
810er utgiftsført
kr. 383.000,-. Samledetaper utgiftsførtmedkr. 545.000,-, senote17 i regnskapet.
Vi måta høydefor at dennepostenkankommetil å økei årenesomkommermedøkende
omfangpåstartlån.

Avskrivninger .
Av tekniskeårsakerer avskrivningerpådriftsområdenesamtmotpostentil avskrivningerført
påegetansvari regnskapet(ansvar820avskrivninger). Nettoinntektentilsvareroverføringer
fra Var-områdettil detordinæredriftsregnskapet– kalkulatoriskekostnader.
Kapitalkostnadene
påVar-områdetberegnesi egetselvkostregnskap.
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Mva-kompensasjon investeringer .
Av tekniskeårsakerer mva-kompensasjoninvesteringerspesifisertsærskilt. Mva-komputgjør
4,9 mill. kroneri 2012og er i sin helhetdisponerttil finansieringav investeringer.
Budsjettområdetkommerderforut medennettoutgiftpåkr. 0. – i samsvar medbudsjett.

Fellesområdet tilleggsbevilgninger .
Områdetomfattertilleggsbevilgningertil dekningav lønnsoppgjørsamttilleggsbevilgninger
til formannskap
etsdisposisjon.
Det ble budsjettertmed6,95mill. kronertil dekningav lønnsoppgjøreti 2012og 1,35mill.
kronertil formannskapets
disposisjon. Ved utgangenav 2012 stårkr. 0,99mill. kronerav
postentil disposisjonfor formannskapetubenyttet. I forbindelsemedbehandlingenav 2.
tertialregnskapetfor 2012var forutsattat gjenståendemidler i all hovedsakskulleforbli
ubenyttet.
Avsattemidler til dekningav lønnsoppgjørgavikke full dekningfor defaktiskekostnader.I
budsjettetble lagt til grunnenforventetårslønnsvekstpå4 % og eneffekt av lønnsoppgjørene
i 2012på3,23%. Sluttresultatetfor kommunesektoren
er 4,1 % - dvs. enforskjell tilsvarende
ca. kr. 200.000,- for vårt lønnsregnskap.
Det registreresat lønnsoverhenget
til 2013- etterKs´ssisteberegninger- er kalkulerttil 2,5
%, mensvi la til grunn2,9 % i vårekalkyler i budsjettetfor 2013. Dette tyderpået for lavt
anslagog avsetningtil lønnsoppgjøreti 2013(mankopå1,4 mill. kroner)

Politisk organisasjon.
Virksomhetsområdet
omfatterbudsjettområdene
ordfører,formannskap,hovedutvalg,kontroll
og revisjon,overformynderietsamtdiverserådog nemndersomeldresråd,rådetfor
funksjonshemmede
og ungdomsråd.
Politisk aktivitet er i all hovedsakgjennomførti samsvarmedplaner.
Områdetkommerut medet nettomerforbrukpåkr. 133.000,-. Det er godtgjørelsertil
folkevalgtesomi all hovedsakforklareravviket. Det var naturlignoeusikkerhetom
anslageneoverkostnaderknyttettil politisk virksomhetførsteår i ny kommune,herunder
gjennomføringav prinsippetom møterpådagtid.

Fellesadministrasjon.

Rådmann og sentraladministrative

støttefunksjoner.

Virksomhetsområdet
omfattersentraladministrative
funksjonersomservicetorg,økonomi,ITtjeneste,salgs- og skjenkebevillingsamtpersonal- og rådmannsfunksjon.
(interntfordelt påto
ansvar120og 121)
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Aktiviteten følgernaturligaktiviteteni øvrigevirksomheterog er i hovedsakgjennomførti
samsvarmedplan.Ogsåi 2012harsatsningersomInderøy2020og
kommunesammenslåingsprosjektet
- medarbeidmedrevisjonav planverkog systemer– lagt
beslagpåbetydeligeadministrativeressurser.
De sentraladmi
nistrativefunksjonerer underkontinuerligomleggingmedgradvis
nedbemanningsomfølgeav kommunesammenslåingen.
Denviktigsteorganisatoriskeendring
er etableringenav enfellesIKT -enhet– IKT - Inntrøndelag– gjeldendefra 01.01.2013.
Budsjettområdetviserenregnskapsmessig
nettobesparelsepå0,2 millioner kroner.

Næring, plan og miljø .
Områdetomfattertjenesteneplanlegging,byggesak,oppmåling/eiendomsinformasjon,
landbruk,miljø-, naturog viltforvaltning samtnæringsutviklingfor øvrig. Fra01.01.13 er
enhetendelt i enplanenhetog ennæringsenhet.
Aktiviteten er i hovedsakgjennomførti samsvarmedplan.Arbeidetmedreguleringsplaner
for Lillesundetog Kjerknesvågener forsinket.Vakanseinnenforoppmålingi enperiode
medførteet etterslep i oppmålingsaktiviteten.Arbeidetmednæringsplaner igangsatt;det
sammegjelderarbeidetmedny trafikksikkerhetsplan.Enhetenharbidratt vesentligtil
utredningsarbeidog prosjektoppfølgingknyttettil Inderøy2020.
Regnskapetviseret mindreforbruk påkr. 255393,- og forklareshovedsakeligvedbesparelser
i lønnskostnader
somfølgeav vakanser.

Oppvekst. Skoler og barnehager .
Ansvarsområdetomfatterfunksjonenegrunnskole,barnehager,førskoletiltak,SFO,
voksenopplæringsamtfellesadministra
sjonfor skoleog barnehage.
Aktiviteten påoppvekstområdet
er i all hovedsakgjennomførti samsvarmedvedtattbudsjett
og økonomiplan.Vi er noeforsinketmedarbeidetmedrevisjonav planverk,jfr. kvalitetsplan
for skole.
Samletkommerområdetut medet regnskapsmessig
nettomerforbrukpåkr. 2,47mill. Dette
utgjør2 % av nettobudsjettetog er dårligereennprognostisertog forventetvedsiste
rapporteringtil kommunestyret2012. Resultatetfor 2012gir grunnlagfor envissbekymring
for 2013budsjettet.Detteblir å kommetilbaketil vedrapporteringenførstetertial,jfr. også
hovedrevisjonbudsjettfør sommeren.
Hovedforklaringener knyttettil et vesentligmerforbrukpånødvendigestyrkingstiltaki skole
og barnehager– hovedsakeligknyttettil fosterheimsplasserte
barnehagebarn.Kostnadenehar
nok værtfor lavt anslåtti budsjettene.Skoleog barnehageregnskapene
belastesnåtydeligere
av økningeni antalletomsorgsovertakelser
i barnevernet.
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Vi registrererogsåenvissoverskridelsei deordinærebarnehageregnskapene
samtat tilskudd
til privatebarnehagerble størreennbudsjettert.
Vi måviderepåregneat detsamledekostnadsbildetfor skoleog barnehagesektoren
kanvære
noepåvirketav forsinkelseri gjennomføringenav kostnadsharmoniseringen
mellomskolerog
barnehageretterkommunesammenslåingen.

Helse, omsorg og sosial.
Området omfatterenheteneHelse,rehabiliteringog barneverninkludertflyktningetjenesten,
Bistandog omsorgsamtNAV inkludertsosialtjenesten.
Områdetsamletviseret negativtavvik på2,99mill. kroner.Resultatetfordelersegslik på
hovedområdene:

NAV mindreforbruk:
0,19 mill.
Bistandog omsorgmerforbruk:
3,30mill .
Helse,rehabiliteringog barnevernmindreforbruk: 0,17mill .
I forbindelsemedhovedrevisjonav budsjettfikk bistandog omsorgsområdet
en
tilleggsbevilgningpå1 mill. kronerog helse-, rehab. og barnevernsområdet
en
til leggsbevilgningpå2,5 mill. kroner.
Merforbruketpåhelseog sosialområdeter problematisk,og er størreennforventetog
prognostiserti sistetertialrapporttil kommunestyreti 2012. Regnskapetfor 2012gir
grunnlagfor usikkerhetomkringbudsjettanslagene
for 2013.Detteblir eventueltog komme
tilbaketil i førstetertialrapport2013,jfr. ogsåhovedrevisjonbudsjettfør sommerferien.

NAV - kommune/sosial.
Aktiviteten er gjennomførti samsvarmedplaner. Det registrereset visstøkende
etterspørselspress
etterNAV -sosialtjenestersisteår.
Mindreforbruketfremkommerhovedsakeligsomfølgeav enikke-budsjettertinntektfra
NAV -stati forbindelsemedoverføringav stilling i forbindelsemed
kommunesammenslåingen.
Postenøkonomisksosialhjelpkommerut pånivå medbudsjettmendenunderliggende
kostnadstrenden
er noenegativ.
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Bistand og omsorg.
Aktiviteten er i hovedsakgjennomførti samsvarmedbudsjett.
Styrkingstiltakdemente,øktelærlingeaktivitet,akt arbeidstilbudpsykiskfunksjonshemmede,
og stillingsressursertil demenskoordina
tor, stillingsressursergoterapiog felles
tildelingskontorer gjennomført.Videreer hjemmetjenestene
i Mosvik områdetstyrketfor å
sikrelikeverdigetjenesteretterkommunesammenslåingen
. 2012harværtførstedriftsårunder
samhandlingsreformen
og dethar gitt enhetenutfordringermedå dekkekompetanse
- og
bemanningsbehovet
til enhvertid.
Påutviklingssidenhararbeidetmedhelsesamarbeid
Inntrøndelagsregionen,
DMS, innføring
av elektroniskmeldingsutvekslingog utredningav nytt bofellesskapfor psykisk
utviklingshemmedelagt vesentligbeslagpåadministrativeressurser.
Det økonomiskemerforbruketer betydeligog høyereennanslåtti forbindelsemed
tertialrapport2. tertial. Områdetble tilført 1 mill. kronertil dekningav øktekostnadertil
ressurskrevendebrukerei forbindelsemedhovedrevisjonbudsjett.Dettevar åpenbartikke
tilstrekkelig.
Overforbruketi forhold til regulertbudsjettharfølgendehovedforklaringeretterfunksjon:
-

Kommunalmedfinansiering– sykehustjenester
Hjemmetjenesterog hjemmehjelp.
Boliger/tilbudfunksjonshemmede
Inkl. aktiviseringstilbudeldre/funksjonsh
emmede
Kjøkken

- merkostnader1,03mill.
- merkostnader1,04mill .
- merkostnader2,17mill .
- merkostnader0,28 mill .

Det er besparelserpåområdene/funksjonene
administrasjonog institusjon.
Forklaringsbildeter flertydig. Generelleforhold vil kunnebidratil forklaringenav avviket.
Det er mulig at området– somharet høytvikarforbruk– kanværenoeunderkompensert
for
lønnsoppgjøret.Høyeresykefravær– og spesieltkorttidssykefravær- vil økebehovetfor
vikar/ekstrahjelpog gi ennettobelastningpåregnskapene.
Fra2012vil samhandlingsreformen
leggeøkt presspåkommunenefor tilretteleggingfor
tidligereutskrivningav pasienterfra sykehus.Dettevil uvilkårlig tenderetil økningi
ekstrahjelpsforbruk.Bemerkat kommuneni 2012ikke betaltefor overliggerei sykehusene.
Kommunalmedfinansieringkommerut 15 % overbudsjett.I ettertidsynesdetsomom
budsjetteringenharværtfor optimistisk.
Nye ressurskrevende
brukere(ikke kompensertvedøktestatligetilskudd)bidrarvesentligtil
merforbruket.Densamledenettomerkostnadenpåfunksjonsområdene
hjemmetjenester
og
boliger/tilbudtil funksjonshemmede
av nyeressurskrevende
brukereutgjøranslagsvis2,0
mill. kroner. Det bemerkesat tildelingenav BPA (brukerstyrtpersonlig assistent)er økende
og kankommetil å representere
entungkostnadsdriveri årenesomkommer.
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Helse,rehabilitering og barnevern inkl. flyktningetjenesten.
Områdetomfatterfunksjoneneforebygging, helsestasjon,aktivisering,legetjeneste,
rehabilitering,tilbud til personermedrusproblemer,barnevernstjeneste,
psykiatriteamog
flyktningetjenestesamtvoksenopplæringfremmedspråklige
.
Aktiviteten påhelse,rehabiliteringog barneverner i all hovedsakgjennomførti samsvarmed
budsjettog vedtatteplaner.
Den5. fastlegehjemmelen
ble utlyst for 3. ganghøsten2012. Planenom å leggekontordager
til Mosvik harikke blitt gjennomført.
Regnskapetgjøresoppmedet mindreforbrukpå0,17 mill. kroner i forhold til revidert
budsjett.Budsjettområdetble tilført i alt 2,5 mill. kronertil budsjettstyrkingprimærtav
barnevernsområdet
i forbindelsemedhovedrevisjonav budsjett2012. Øktekostnaderknytter
segtil antallfosterhjemsplasserte
barnsomi hele2012gjennomsnittligharvært32 barn.
Funksjonenbarnevernkommerut medenmindreoverskridelsepå0,17mill. kroneri 2012i
forhold til regulertbudsjett.Det er grunntil å forventeenytterligerekostnadsøkningi tiden
fremover,menmestsannsynlig ikke vesentlig.
Legetjenestenvar underorganisasjonsmessig
omleggingfram til formell privatisering
pr.01.01.2013.Forberedelsen
av omleggingharpådrattbetydeligeadministrativeressurserog
endel ekstraordinære
kostnadersomforklareret mindremerforbruk.
Fra2012er flyktningetjenestenskilt ut somegetområde/ansvar
i kontoplanen– og alle
utgifter og inntekterknyttettil introduksjonsordningen
og norskopplæringen
er ført her.
Flyktningetjenestenkommeri 2012ut medet mindreforbrukdrift på1,3 mill. kroner.Det
skyldesat mottakav nyeflyktninger til bosettingkom seintpååretog gavøkteinntekteruten
tilsvarendeutgiftsøkning.Mindreforbruket/besparelsen
er avsatttil fond for å møtefremtidige
kostnader.

Kultur og fritid.
Virksomhetsområdet
kultur og fritid omfatterallmennkultureltarbeid,bibliotek, kulturskole,
og denkulturelleskolesekken
. Videreinngårtilskuddtil kirkelige og religiøseaktiviteter.Fra
01.01.2012inngårogsåkoordinerendeansvarfor folkehelsearbeid
et, SLT og
sommerarbeid/miljøarbeid
for ungdom.
Aktiviteten er i hovedsakgjennomførti samsvarmedplan.
Inngangentil åretvar pregetav kulturelleaktiviteterknyttettil kommunesammenslåingen.
Det er inngåttavtalemedNord-Trøndelagfylkeskommuneom kjøp av
distriktsmusikertjenester
fra Mint og hvor Inderøykommunetar enkoordinerenderolle i InnTrøndelag/Innherred.Arbeidetmedny overordnetkulturplanog temaplanfor bibliotek har
værtressurskrevende.
Arbeidetmedny folkehelseplanble igangsatt og føresfram til vedtaki
2013.
Regnskapetkommerut medet mindreforbrukpåca. kr. 13000,- sammenholdtmedregulert
budsjett.
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Kommunalteknikk

– veg og kommunale bygg.

Virksomhetsområdet
omfattertjenestersomveg,vannog avløp,kommunalebygg/anlegg og
eiendommer,brannog renovasjon(IKS).
Virksomhetener i all hovedsakgjennomførti samsvarmedplan,medforbeholdfor visse
forsinkelseri gjennomføringenav investeringsprosjekter.
Når detgjelderinvesteringe
r i byggog anleggvisestil eget punktom investeringer.Det er en
betydeliginvesterings-aktivitet i Inderøykommunemedet stortantallmindreog store
prosjekterunderplanleggingeller arbeid.Dettevil uvilkårlig belasteutrednings- og
oppfølgningskapasiteten
påområdeti vesentliggrad.
Revisjonav hovedplanvegble sluttførtog vedtatti 2012. Hovedplanvannog Hovedplan
avløpharværtunderarbeidi 2012og vil bli sluttbehandleti 2013.
Områdetkommunalteknikkkommerut medet regnskapsmessig
negativtavvik påkr. 0,95
mill. kroner. Detteutgjør3,29% av nettodriftsbudsjett.Detteer noesvakereennrapportert
sistetertial og fremkommerpåtrossav entil leggsbevilgningpå1 mill. kroneri forbindelse
medhovedrevisjonav budsjett2012. Det er ikke disponertav avsattdisposisjonsfondtil
ekstraordinærtvedlikeholdi 2012.
Vegområdet(vegfunksjonene)viserenbesparelsepåca. kr. 470.000,-. Overskridelseneer
såledesknyttettil generelleiendomsforvaltningog drift av bygg.
Årsakenetil overskridelsenevil naturlignok væresammensatte.En budsjetteringsfeil
(husleieKulturhuset)påca. kr. 900.000,- utgjør endel av forklaringsbildetog forklarerat det
faktiskemerforbruketikke ble avdekketvedrapporteringensistetertial.
Vedlikehold,drift og serviceavtalerkommerut medenoverskridelsepåca. 2,0 mill. kroner.
Det kansynessomom vi ikke harnåddvåremål om energiøkonomisering.

Kommunalteknikk

– vann og avløp .

Det visestil egengjennomgangav investeringsprosjektene.
Det var i 2012budsjettertmedenoverføringpåkr. 606.000,- til vannog avløpsbudsjettene
for å sikrebalansei disse.Detteer midler somforutsetningsvisskalførestilbaketil det
ordinæredriftsregnskapetoverenperiode.Begrunnelsenvar å begrenseøkningeni vann- og
avløpsgebyretternullstilling og tilbakebetalingav fond bygdoppi degamlekommunene.
Det visersegat defastsattegebyrerfor 2012gavtilstrekkeligkostnadsdekning
og dethar
derforværtunødvendigog belastedetordinæredriftsregnskapetmedtilskudd til VARregnskape
ne.
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Diverse fond .
Diversefond omfattet i 2012næringsfond,fiskefond,viltfond og Inderøy2020.
Næringsfondet
Det ble i 2012innvilget enstøttepåkr. 1.044mill . fra kommunaltnæringsfond,fordelt på27
saker.
Pr 01.01.12stodetca.3,1 mill. kronerpånæringsfondskontoen.
Pr. utgangenav 2012stårdet
ca.3,5 mill. kronerpåkontoen.

Inderøy2020
Samfunnsutviklingsprosjekt
somble vedtattoppstartetav Inderøykommunestyrehøsten
2009.Med bakgrunni kommunestyrevedtak
21/12,er Inderøy2020nådefinertsomprogram,
og programperiodengjelderfram til 31.12.2014.
Inderøy2020er styrketvedat Frivillighetenfra høsten2012er representerti programstyrei
tillegg til politisk valgterepresentanter
og representanter
fra næringslivet.Programstyrethar
enoppgaveog et ansvari forhold til å ivaretaengodsamhandlingmellomkommune,
næringslivog frivilligheten i Inderøy2020satsningen.Dessutenskalprogramstyretivareta
kommunikasjonog mobiliseringav samfunnog innbyggere.
Hovedmålsettingafor programmeter at Inderøy2020gjennomsystematisketiltak for økt
bolystog næringsutvikling,skalbidratil veksti antallbedriftsetableringerog enpositiv
befolkningsutviklingi Inderøyminstpånivå medgjennomsnitteti deøvrigekommunenei
Innherredfram til 2020.
Inderøy2020var vedutgangenav 2012inndelti åttedelprosjekter/satsningsområder:
MulighetenesLandbruk,Nærings- og industriutvikling,SentrumsutviklingStraumen,
Kulturløft Inderøy,Omdømmebygging,Opplevelseog reiseliv,StedsutviklingMosvik
sentrum,Infrastrukturog fibersatsing
Pr. 01.01.2012stodetpåfond ca.7,2 mill. kronertil prosjektInderøy2020.Pr 31.12.2012
stårdetca.7,9 mill. kroner.

Inntrøndelag (tidligere Invest) regnskap og lønn .
Inderøykommuneer vertskommunefor Inntrøndelagregnskapog lønn.(tidligereInvest)
FormeltovertokInderøykommuneansvaretfra 01.01.2011.Fysiskble enhetenoverførttil
Inderøykommunepr. 01.04.2011
Regnskapetgjøresoppmedennettoutgiftlik null. Regnskapeter behandletog godkjenti den
administrativestyringsgruppenfor vertskommunesamarbeidet.
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Kommunesammenslåingsprosjektet.
Regnskapetfor kommunesammenslåingsprosjektet
1723Mosvik og 1729Inderøygjøresopp
medkr. 0 i nettoutgift.Av statlige midler påi alt kr. 14,557millioner bevilgeti 2010og 2011
er detbrukt ca.kr. 2.88 mill. i 2012.Det gjenstårca.kr. 1.56påbalansekontosomvil bli
benyttettil uavsluttedeprosjekteri 2013i samsvarmedtidligerevedtatteplaner.
Ikke fullførte prosjekteromfatterblantannetnyeinformasjonsskiltpårasteplasser,
adresseringi gamleMosvik, bortsettingav arkiverog finansieringav servicetorgi rådhuset.

5.

Investeringsregnskapet.

Det visestil regnskapetmedregnskapsskjema
2 A, 2 B og detaljregnskapet
samtnotenr. 10
”finansieringav investeringer”og notenr. 11 ”overføringfra driftsregnskapettil
investeringsregnskapet”.
I Skjema2b er samtligeprosjekternærmerespesifisertmedforbruk og regulertbudsjett.Det
henvisesogsåtil budsjett2012medframskriving2013– 2015,hvor opprinnelig
investeringsbudsjett
fremgårav vedleggside17.

Investeringsutgifter
Beløpi 1000kr.

Sumutgifter

Regnskap
2012
67923

Budsjett
2012
78632

Regulert
budsjett
2012
87310

De samledeinvesteringeri 2012er påbruttokr. 67,9mill. Detteer enøkningi forhold til
nivåeti deto kommuneneInderøyog Mosvik i 2011.Inderøykommuneer innei enperiode
medenplanlagtproaktivutbyggingspolitikk,jfr . ogsåInderøy2020satsningen.
Investeringeneer finansiertvedlåneopptak,salgav anleggsmidler,bruk av avsetningersamt
merverdiavgiftsrefusjoninvestering.(skjema
2A)
Regnskapsførte
investeringsutgifterer 17,4mill. kronerlavereennrevidertbudsjettfor 2012.
Detteharsin forklaring i behovfor lengreplanleggingstidennforutsattpå
bevilgningstidspunktet,
menogsåuforutsetteutfordringeri gjennomføringsfasen.
Det harvært
betydeligpresspåvåreadministrativeressurserogsåi 2012– medhøytutredningsog
investeringsnivåsamtidigmedvakansei stillinger.
Av prosjektermedforsinkelser(hvor forbruk er klart lavereennbudsjettert)nevnesNytt
Rådhus– familiesenter,biobasertsentralvarmeVenna,Sakshaugvegen,
Røra-Åsenboligfelt,
Røra/Flagetbasseng.Forsinkelservil stortsetthabegrunnelsei behovfor ytterligere
planleggingstidog dermedkvalitetssikring- og/ellergjennomføringstid.
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Vi haret omfattendeinvesteringsprogram
underplanleggingog/ellergjennomføring.I all
hovedsakmaktervi og gjennomføreprosjekteneinnenforgitte rammer– eller innenforet
akseptabeltavvik.
Vi hari løpetav 2012endretendel påinternestyringssystemer
oppmot prosjektportefølgen
for ytterligereå kvalitetssikreplanlegging,budsjetteringog gjennomføring.
Det avgjørendestyringskravetfor prosjekterer kvalitet og økonomiskramme.I til legger
formalkravetat ethvertflerårig prosjektskalrebevilgesårlig for forventedeutgifter i
budsjettåret.Detteer krevende.Årsanslagenefor forventedeutgifter vil alltid værebeheftet
medvesentligeusikkerheter.

Det redegjøreskort for prosjektstatusnedenfor:
Campus– kultur/skole/idrett/- Straumen(8001):
Detteomfatterplanleggingav fellesarenafor Inderøyvideregåendeskole,Inderøy
ungdomsskole,Inderøykulturhus,Sakshaugskole,kulturskole,bibliotek og idrett.
Mulighetsstudieer godkjenti juni og forprosjektoppstartethøsten2012.Tre prekvalifiserte
leverandørerplanleggernytt senterog skal leveretegningerog kostnaderi mai 2013.
Prosjektetleggesfram for politisk behandlingi juni 2013. Økonomiskavvik skyldesat
kommunenikke harfått fakturafra fylkeskommuneni 2012.
Straumen– utbyggingNessjordet(9104):
Det mesteav infrastrukturer påplassmedny rundkjøring,bru/undergangog omleggingav
vannog avløpssystemer.Det gjenstårtoppdekkepåfv. 755,etableringav gangvegsystemer
i
vedundergang,byggingav ny atkomsttil Krokvegenog ferdigstilling av områdetmot
banken.
Prosjektetharengodkjenttotalrammepåanslåttnetto37,8mill. kroner,inkludert Inderøy
2020relaterteprosjekter.Prosjektrammenkanbli utfordretav muligebehovfor
til leggsarbeideriområdetrundt undergangog Bankplass.Dettevil bli å ta oppi forbindelse
medtertialrapporteringen.
Flyktningeboliger(7002):
Prosjekterer gjennomførtinnenfortidsplanog justertramme.Tilskuddfra Husbankenkr.
2,56mill. ble betydeliglavereennrevidertbudsjett.Kommunefikk kun tilsagnom 20 %
tilskuddmot forventet40 %. Etterat tilsagner mottattharHusbankenregulertopp
tilsagnsrammene
for nye prosjektertil 40 %.
Mosvik skole– oppgradering(6001):Riving av del av detgamleskolebyggetfra 1964er
utført og oppgraderingav 64-byggetoppstartet.Framdrifter forsinketgrunnetuforutsette
utfordringeri eksisterendekombinasjonsbygg(råteskaderoverbasseng).Ferdigstillelseer
foreløpigsatttil oktober2013menkanbli forskjøvetytterligere– senestdesember2013.
Tilleggskostnaderfor utbedringav kombinasjonsbygger varsletog vil bli fremmetsomegen
sakvåren2013nåromfangeter kjent.
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Røra- Åsenboligfelt (9102):
Prosjektetble godkjenthøsten2012medenprosjektkostnadpåkr. 16,5mill. Påprosjekteter
detbelastetkr. 354.000i 2011og kr. 841.000i 2012.Prosjekteter ca.2 mnd.forsinketog
sluttdatoer nåsatttil 22.10.13.Kostnadsmessig
serrammen(netto)ut til å være
gjennomførbar.
Røra/Flaget– reservebasseng
drikkevann(9202):
Prosjektetble oppstarteti 2010og sluttførthøsten2012.Totalepåløptekostnaderer kr.12,068
sammenholdtmedenvedtattrammepå12,0mill. kroner. Det gjenståretableringog
tinglysingav festekontraktpåfestetareal.
Veg og varmeVenna(9004og 8501):
Prosjekteneer gjennomførtsamtidigog detgjenstårkun noefinpussingpåparkeringsplassen
foranrådhuset.Fjernvarmerører lagt fra samfunnshuset
og fram til Inderøyhelsehus.Inderøy
helsehusog flyktningeboligerer prioritert og tilkoplet. Veganleggetharblitt vesentligutvidet
underveismedutvidelseav kryssmot fv. 761og ny parkeringsplass
foranrådhuset.
Foreløpigregnskapantyderat sluttregnskapetvil kommeinnenforrevidertkostnadsramme,
jfr. budsjettog økonomiplanfor 2013-2016. Dennekostnadsrammen
ligger dogvesentlig
overdenopprinnelige.Årsakenevil bli nærmereredegjortfor i forbindelsemedsluttrapporten
somforventesavlagtfør sommerferien.

Inderøy-Mosvik, bredbånd(8502):
Prosjektetomfatterleggingav fiber fra Utøy skoletil Mosvik skoleog Mosvik sykeheim.
Prosjektetble opprinneligbudsjetterti egenregi,menble underveisendrettil at utbygging
foretasav NTE. Prosjektetavsluttestidlig i 2013.Kostnadenetil utbyggingharøkt noekommunensanleggstilskudder på2,18mill. kr.. Vi er innvilget fylkeskommunalttilskuddpå
kr. 540.000slik at kommunensnettokostnader påkr. 1,64millioner. Fornyetsøknadtil
fylkeskommuneni 2013kanbidratil å reduserekommunensnettoutgifter.

Mosvik kommunehus(5102):
Kommunehusetblir fram til høsten2013benyttetsommidlertidigeskolelokaler.Konkret
utredningav framtidig bruk og tilstandsvurderingerer utsatti påventeav utredningeni regi av
Inderøy2020– «StedsutviklingMosvik sentrum.

Mosvik sentrum,stedsutvikling(9106):
Prosjekteter startetoppmedmedåpentmøteog møtermedungdomog næringsaktører.
Det
er ikke gjennomførtfysisketiltak i 2012.
Mosvik, NessetIII boligfelt (9103):
Etterenkonkretvurderingi 2012harenvalgt å seboligutbygging i Nessetsammenmed
prosjektetStedsutviklingMosvik sentrum.
Opparbeidingnæringsareal/bygg
(9108):
PlanlagtforprosjektLensmyranæringsområde
er forsinketog oppstartesvåren2013.
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Nytt rådhus– familiesentertrinn 2 (5103):
Prosjektetgjelderoppgraderingav tidligereHelsehus.Prosjektetble ikke avsluttetsom
forventeti 2012.Gjenståendearbeidervar sluttføring2 etasjeog sluttføringadgangskontroll
mm. I 1. etasje.
Prosjekteter belastetmedkr. 3,908mill. i 2012– kostnadsrammen
er på kr. 4,9 mill. Det
forventesenmindreoverskridelse.
Framverranskole(6002):
Avklaring av grenserharforsinketsalgsprosessen.
Eiendommenannonseres
pånytt for salgi
2013.
Sandvollanskole– uteområde(6007):
Prosjektetble igangsatthøsten2012. Det er engasjertkonsulentsomarbeidermedskissertil
ny utformingav trafikkarealene.Forslagtil ny planforventesferdigstilt vår 2013.
Kommunaleutleieboliger– opprusting(7003):
Det er gjort strakstiltakpåutleieboligerpåVennasomer ført i driftsregnskapet.(nyedører)
Vi harflere eldreog nedslitteutleieenheterhvor saneringog nybyggingbørvurderesoppmot
renovering.Vi harbeklageligvisikke greidå gjennomføretilstandsvurderingi 2012.
Prosjektetblir høytprioritert i 2013.
Inderøyheimen– oppgraderingav 3 bad+ avl. (7004)
Prosjekteter mereomfattendeennforutsatt.I alt 7 badbørutbedresi henholdtil dagens
standard.Utvidelseav badmedførerogsåat rommeneblir berørt.Vi arbeidernåut fra å få et
anbudsgrunnlag
for ombygging av 7 rom medbad.Kostnadsoverslag
vil bli framlagtfor
politisk behandlingvåren2013og medgjennomføringhøsten2013.
Sakshaugvegen/Vennalivegen
(9006):
Sakshaugvegen
ble oppgradertog asfalterti 2012.Det gjenståravslutningav kanterog
asfaltering inn i avkjørsler.Arbeideneforventessluttførti 2013,og innenforvedtatterammer.
Omfangog oppstartav oppgradering/asfaltering
av Vennalivegenfra rundkjøringtil
Sakshaugvegen
er foreløpigusikkerpågrunnav uavklarteeiendomsforholdog avkjørsler til
enkelteiendommer.
Straumen– sentrumsutvikling(9105):
Det er gjennomførtutredningav muligetiltak for utvikling av Straumensentrum.I 2012er
detgjennomførttiltak oppmot bru/undergangog rundkjøringi forbindelsemedinfrastruktur
Nessjorde
t. Detteblir videreførtmedgrøntområderog beplantningvåren2013.
Lillesund– tilretteleggingog salgav tomter(9111):
Grunnundersøkelser
ble samletforetattfor områdetLillesundog Åsenboligfelt i 2011men
belasteti 2012.Prosjektetfortsetteri 2013medsluttføringav reguleringsplanog muligheter
for salgav kommunaletomter.
Investeringeri IKT (5002-5007)er gjennomførti henholdtil budsjettog omfatterutvikling av
hjemmeside,nettbretttil politikereog overføringav kommunestyremøter
påweb,generell
utskifting av IKT -verktøyog avslutningav prosjektetfellesAD.
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Innenforansvarsområdet
vann(9201)er detforetattutskifting av asbestledninger
på
strekningeneBartnes- Klefstad1,2 km og Kleppmyra0,6 km. Underforbruki 2012skyldes
forsinketoppstartav utskifting påstrekningenHeggstad– Gangstadsomgjennomføres
vinter/vår2013.I tillegg er sandfilteri Røflo renseanlegg(9203)utskifteti trådmedbudsjett.
Påområdetfor avløper ventilasjonsanlegg
vedRørarenseanlegg(9204)oppstartethøsten
2012og forventessluttført i april 2013innenforprosjektrammen.
I forbindelsemedbehandlingenav budsjettrevisjoni kommunestyreti juni vil rådmannen
gjennomgåsamtligepågåendeinvesteringsprosjekter
og fremmeforslagtil fornyet
bevilgning.

6.

Nærvær/sykefravær .

Vår målsettingfor 2012var ennærværsprosent
på 92,5%. (7,5% sykefravær)Vi oppnådde
ennærværsprosent
på90,5% (9,5%) i 2012.Selvom fraværetogsåharøkt pålandsbasis,er
detteresultatetdårligereennplanlagtog forventet.

Samletnærvær (egenmeldtog langtidsmeldt inngår i oversikten – tall inkl. juli) hvor
grønn er 2010– 1729Inderøy kommune, lilla er 2011– 1729Inderøy kommune, blå er
2012– 1756Inderøy kommune, rød er snitt siste12 mnd. regnet fra 1.1.12– 1756
Inderøy kommune.
Tabellnr. 1 – kilde Agressofraværsmodul.
98
96
94

Nærværsprosent20101729
Inderøy

92

Nærværsprosent20111729
Inderøy

90
88

Nærværsprosent20121756
Inderøy

86
84

Nærværsprosentsiste12
mnd

82
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Sykefravær - fordelt på kvartal: farge blå er 2012samletsykefravær og rød farge er
2012– egenmeldtsykefravær.

Tabellnr. 2 – kilde Agressofraværsmodul.
14,00
12,00
10,00
8,00
Fraværsprosent2012
6,00

Korttids fravær2012

4,00
2,00
0,00
1. kvartal

2.kvartal

3.kvartal

4.kvartal

Tall fra SSB(kun legemeldtsykefravær – kommunal sektor) viserfor 2012viserat
Inderøykommuneharet høyeresykefraværennkommunalsektori Nord-Trøndelag.
2012
1.kvartal
2.kvartal
3.kvartal
4.kvartal

Norge
7,5
7,0
7,2
7,5

Nord-Trøndelag
7,6
7,3
7,4
7,6

Inderøy kommune
8,1
7,1
9,0
9,2

Detteinnebærerkun at fokusetpåkonstruktivtnærværsarbeid
må ytterligereforsterkes.Som
ett av flere bidragdeltarkommuneni detlandsomfattende
prosjektet«Sammenom enbedre
kommune»hvor temaetnærværog heltid er spesieltfokusert.
Bak noenegativetall for utviklingeni nærværetskjulerdetsegogsåenpositiv utvikling for
visseindikatorer.Det gjelderspesieltbrukenav gradertsykefraværhvor vi gjennommålrettet
arbeidhargreidå nærmeossmåletom 30 % i løpetav året.

Tall fra SSB– legemeldtgradert sykefravær:

Totalt
Kvinner
Menn

1.kvartal
20,1
18,8
30,0

2.kvartal
20,4
19,8
26,3
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3.kvartal
24,0
19,8
26,3

4.kvartal
28,5
27,2
39,1
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En kontinuerligaktivitet i 2012er utvikling av relevantinformasjonfor ansatte og ledere
Aktiviteten harsålangtværtknyttettil innføringenav nyereglerfor oppfølgingav sykmeldte,
informasjonog oppfølgingav enhetsledere/
tjenesteledere.
Vernetjenestenharavviklet 3
samlingerog alle verneombudene
harnå gjennomførtgodkjentutdanning.Seniorpolitisk
handlingsplaner vedtattog iverksatt.100medarbeidereover60 år harfått tilbud om dagskurs
i pensjon,og over60 medarbeideredeltokpåsamlingen.

7.

Likestilling .

2012
Andelansatte
Kvinner
Menn

Lederstilling
47,6%
52,4%

Totalt
85 %
15 %

I lederstillingerinngårfølgendestillinger: rådmann,enhetsledere,
rådgivere.

8.

Heltid - deltid .

Vi har– og harhatt– kontinuerligfokuspåheltid/deltidsproblematikken
medsiktepå
systematiskovertid og reduseredeltidsbruken.Inderøykommunescorerfortsattlavt på
heltidsindikatorer.
Vi harnaturlignok envissutfordringmedå sammenligneutviklingenpresistfra 2011til
2012. Det synessomom vi harenunderliggendepositiv utvikling, menikke i et
tilfredsstillendetempo.
Alle utlysningervurderesnøyei forhold til tariffavtalensmålsettingom tilsettingi hel stilling.
I forbindelsemedstillingsstrukturendringeri 2012har25 fastemedarbeiderefått
stillingsutvidelse,hvorav4 til 100% stilling.
Det er flere forhold sompåvirkerutviklingenav antallhel stillinger.Uttak av delvis
alderspensjon/uførepensjon
påvirkerutviklingensamtat nedbemanningsomfølgeav
kommunesammenslåing
hargitt færrehel-stillinger. I 2012harvi foretattnedbemanningbl.a.
vedMosvik skoleog Mosvik barnehage.Vi harflyttet IKT tjenestenut av vår organisasjon
(eks.etableringav IKT Inn-Trøndelag).I intervallet0 – 40 % stilling vil ogsåvårelegerstå
oppførtmedkommunaledeltidsstillingknyttettil eks.helsestasjon
, tilsynslegesykeheimosv.
Rekrutteringsstillinger(helgastillinger)knyttettil bistandog omsorginngårogsåi oversikten.
Det skalnåutarbeidesenny handlingsplanfor heltid og heltidskulturer et av fokusområdenei
vårt prosjekt”Sammenom enbedre kommune”.

Hovedmålsettingen
er at vi skalorganiseretjenesteneslik at vi skalhatilsettingi full stilling.
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I ny kommuneharvi følgendeoversiktpåstillingsstørrelse.Et grunnlagsomskalbrukesfor å
rapporterepåutviklingeni stillingsstørrelser(antallansattei deulike stillingsstørrelsene):
Stillingsstørrelse

Prosent
Prosent
1756Inderøykommune
Inderøykommune
01.01.2012
31.12.2012
0 - 24,9
6,5
7,0
25 - 49,9
7,0
6,0
50 - 74,9
27,8
30
75 - 99,1
14,2
17
100
44,4
40
Det er småbevegelserfra 1.1.til 31.12.og uttakav delvisalderspensjon/uførepensjon
påvirketutviklingensetti forhold til hel stilling. Hovedutfordringeni forhold til heltid i ny
kommune,ligger innenforbistandog omsorg.Her harvi i helt annetbilde på
prosentfordelingen.Antall ansattei 100% stilling er nærmere11 % innenforbistandog
omsorg,samtat 50 % av deansatteharenstillingsstørrelsei intervallet50 – 74,9.I følgetall
fra KS og PAI-registereti 2011såhar1729Inderøykommunefølgendeplassering– andel
heltidsansatteinnenforpleie- og omsorg:
Andelheltidsansatte
Bestekommune,Vardø
Midterste kommune,
Namsos
1729Inderøykommune

9.

Prosent
54,4
20,9

Plassering
1
215

13,0

380

Arbeidsmiljø.

Det er ikke foretattsystematiskegjennomgående
internearbeidsmiljøundersøkelser
i 2012.
Dennegjennomføresi 2013.
Arbeidstilsynethaddei 2012tilsyn medskolesektorenog boligerfor funksjonshemmede.
En
del forbedringstiltakble pålagt.Vi mågjennomgåendeforbedreosspårisiko og
sårbarhetsanalyser.

10.

Etisk standard.

FormåletmedInderøykommunesnyeetiskereglerer å sikreengodetiskpraksisog definere
fellesstandarderfor ansattei Inderøykommune.Ansattei Inderøykommuneskalværeseg
bevisstat deforvaltersamfunnetsfellesmidlerpåvegneav alle innbyggernei kommunen.
Nye etiskereglerfor Inderøykommuneble vedtatti 2012.I tillegg er vedtattretningslinjerfor
privat bruk av sosialemedieri 2012.
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11.

Andre forhold .

Kvalitetsutvikling enkontinuerligprosess.
I 2011ble et nytt systemfor IKT -basertkvalitetsdokumentasjon
(EQS)endelig implementert.
I førsteversjonav systemetharvi sattfokuspårutinerfor avvik og helpdesk-funksjoner.
Systemeter i 2012betydelig utvidetvedat enstadigøkendedel av vår samlede
dokumentasjoner lagt inn i systemet.Utfordringenfremoverblir å organisereden
overordnedeog områdeviseavviksrapporteringen
og håndteringen- påengodmåte.

12.

Utviklingen i de økonomiske rammebetingelser.
Risikovurderinger – Strategier og oppfølging.

Veiledenderetningslinjerfor årsberetningen
tilrår at rådmannengir enoppdatertvurderingav
utviklingenav deøkonomiskerammebetingelser
og risikovurderingerfor kommunenpå
beretningstid
spunktet.
Selvom deter grunntil å værefornøydmeddetsamlederegnskapsmessige
resultatfor første
regnskapsårfor 1756Inderøykommuneer rådmannenbekymretfor utviklingeni
kostnadsnivåetspesieltpåhelseog omsorgsområdet
og oppvekstområdet.Disseområdene
utgjørsamlet75 % av driften. Regnskapsresultatet
for disseområdenei 2012 gir enviss
bekymringfor soliditeteni 2013budsjettet.Rådmannenvil kommetilbakemednærmere
vurderingeri forbindelsemedførstetertialrapport.
Inderøykommunehari 2012regnskapsmessig
godedriftsmarginer.Somanførti beretningen
hardettekortsiktigeforklaringer.Denunderliggendeordinæredriftsbalansener utfordrende
og vil krevekraftfulle grepfremover.Vedtattstrategi– jfr. budsjettog økonomiplanen– er
god.Utfordringenblir å konkretiseredenog – i sisteinstans– og realisereden.
Det er i denforbindelsebehovfor å få gjort endel utredningsgrepfremover.Det er nødvendig
å gjøreny overordnet– menlikevel konkret- analyseav kostnadsbruken
på våre
virksomhetsområder,
jfr. Kostra.Dettevil bli søktgjort i godtid før politisk behandlingav
nytt budsjettog økonomiplan.
Pånoenområderer i gangsærskilteutredninger. Det gjelderspesieltdeadministrative
fellesfunksjonerhvor utfordringenmedå ta ut synergierav kommunesammenslåingen
er
mestomfattende.Et utredningsprosjektpåområdetKommunalteknikker fortsattunder
konkretplanleggingog vil bli igangsattom kort tid.

JonArve Hollekim
Rådmann
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