
Behandling i Formannskapet - 28.11.2022: 

Saksordfører: Ida Stuberg 

  

Tilleggsforslag fra Høyre: 

o Sakshaug barnehage - nytt gjerde, oppgradering av uteområde og tak over soveplass framskyndes 

til 2023 

o Administrasjon - KOSTRA viser at Inderøy har høye administrative kostnader. Ressursene i 

sentraladministrasjonen må også ses i sammenheng med de merkantile ressursene ute på sektorene. 

Kommunedirektøren bes om å effektuere reduksjon i tjeneste/leveranse fra sentraladministrasjonen 

og merkantile ressurser med minimum 4 årsverk innen utgangen av 2024. Det forventes at 

årsverksreduksjon starter i 2023 med virkning fra andre halvår. 

  

Omforent tilleggsforslag til nytt pkt 2: 

A.    Utrede framtidige løsning for svømmeopplæring, gjerne i samarbeid med andre aktører i 

kommunen, eksempelvis Sund. 

B.    Verden og landet vårt er inne i en usikker og svært krevende tid. Dette får allerede utslag for 

privatøkonomien til innbyggere i kommunen vår. Kommunedirektøren bes kvalitetssikre kapasiteten 

til å følge opp innbyggere som sliter økonomisk, og sikre at disse får tilfredsstillende bistand 

herunder gjeldsrådgivning/økonomisk veiledning. Dette har stor betydning for at våre innbyggere 

f.eks skal være i stand til å beholde boligene sine, som er en grunnpilar i sosial utjevning og annet 

forebyggingsarbeid vi driver med. Kommunedirektøren bes rapportere til kommunestyret senest 

innen utgangen av februar, og legge fram sak med forslag til løsning dersom dette ikke fungerer godt 

nok innenfor dagens økonomiske rammer.  

C.    Inderøy kommune ser på PPT som en svært viktig del av Oppvekstreformen. For tiden er det flere 

barn som venter på utredning og oppfølging. Kommunedirektøren bes gå i dialog med 

vertskommunen Steinkjer for å avklare hvordan tjenesten PPT best kan tilpasses for Inderøys barn- 

og unge, og legge fram en vurdering for kommunestyret innen mars. Det bør være en målsetting at 

ressursen økes i planperioden. 

D.    Kommunedirektøren skal fremlegge en analyse av de totale kostnader som brukes på plassering 

av barn i institusjoner, avlastingstjenester, forsterka kjøp av tjenester o.l. opp mot kost/nytte av å 

tilby tjenestene i kommunal regi. Videre bes Kommunedirektøren i løpet av første kvartal presentere 

en strategi for utvikling av barneverntjenesten for å understøtte målsetningene i oppvekstreformen. 

Strategien må synliggjøre hvordan ressursene skal dreies fra ordinære barneverntjenester, til 

tjenester som er definert som lavterskel på grønt nivå. I en overgangsperiode er det viktig at alle 

behov blir godt ivaretatt. Prosjektvirksomhet kan ikke prioriteres over lovpålagte oppgaver. Saken 



legges fram innen utgangen av mars.  

E.    I planperioden skal arbeidet med å sikre plass til alle som ønsker det i Kulturskolen intensiveres. 

Kulturskolen er viktig for å sikre intensjonene med AKSET – gjennom et forsterket samarbeid på tvers 

av kommune og fylkeskommune. Dette er også en viktig satsing for at inderøyungdom skal søke 

Inderøy videregående skole. 

F.    Som forarbeid til Strateginotatet bes Kommunedirektøren foreta en vurdering av potensiell 

effektivisering innen alle kommunens tjenester, herunder IKT-systemer og programvare, spesielt 

med sikte på det økonomiske framtidsbildet kommunen står overfor fra 2027. Tålegrenser for nye 

investeringer må også ligge inne i denne vurderingen. 

G.    Det vises til fjorårets budsjettvedtak, som også Kommunedirektøren har gjengitt i 

budsjettdokumentet, om budsjettpost administrasjon. Inderøy kommune skal være på nivå med 

sammenlignbare kommuner i løpet av økonomiplanperioden. Arbeidet med omstilling i 

administrasjonen med konkrete innsparingstiltak skal fremmes i løpet av 2023. 

H.    Kommunedirektøren bes intensivere arbeidet med boligsosial handlingsplan, og satsing på 

konseptet «Leie for eie» slik at flere barnefamilier får bo i egne boliger.  

I.    Inderøy kommune er ikke i mål med bredbåndsutbygging, det forutsettes fremlagt politisk sak 

primo 2023 og der tas høyde for bruk av disposisjonsfond for å nå målsettingene.  

J.    Det er et knekkpunkt hvor det heller vil være lønnsomt å øke grunnbemanningen enn å bruke 

ekstra kostnader på overtid, vikarbyrå og administrasjon i tilknytning til dette. En større 

grunnbemanning vil også ha en ikke økonomisk effekt for de ansatte i et helsefremmende perspektiv, 

og av den grunn også kanskje kan stå lengre i jobben som er en vinn/vinn situasjon både for 

arbeidstaker og arbeidsgiver. Som et pilotprosjekt i planperioden økes grunnbemanningen innen 

hjemmetjenesten med 1 årsverk.  

K.    Riving av kommunehuset i Mosvik legges ut på anbud, dekkes av tomtesalg.  

L.    Innsparing på -275’ på svømmeopplæring strykes. LK20 har kompetansemål i svømming for 2., 4., 

7. og 10. trinn. Alle elever i kommunen skal gis svømmeopplæring i et omfang som gjør at elevene 

har mulighet til å nå disse kompetansemålene. 

M.    Større ararrangement, kultur, fordeling endres som følger; 

a.    Nils Aas, jubileumsåret 90 år, økes 15.000,- 

b.    SoddJazz, økes 15.000,- 

c.    KOREDA, økes 20.000,-  

N.    Å opprettholde antall lærlingeplasser er viktig for rekruttering, og for å ta et samfunnsansvar for 

at nye fagarbeidere får opplæring. En reduksjon kan medføre et økt behov for vikarer. Læreplasser 

opprettholdes på dagens nivå.  

O.    Det er en målsetting at hall-leie for barn til og med 12 år skal være gratis i Inderøy kommune. 



Det settes av kr. 100 000 til formålet. Ved gjennomføring forutsettes tett dialog med idrettsrådet.  

Forklaring til talloppsett;  

-    Kommunedirektørens forslag til harmonisering og nedklassifisering av veier etterkommes ikke 

-    Kommunedirektørens forslag om politiske møter på kveldstid etterkommes ikke 

-    Barnekoordinator ivaretas innenfor dagens rammer 

-    Miljøforebyggende team styrkes med 0,5 årsverk 

-    Det bevilges 50.000 til å gjennomføre fylkesfinale for UKM i Inderøy 

-    Nedtrapping av tilskudd til Inderøy Utvikling skal følge gjeldende økonomiplan 

-    Det bevilges 500.000 til å gjennomføre LOGOSkartlegging og oppfølging i Inderøyskolen 

-    Det tilleggsbevilges 50.000 til Inderøy kulturhus for anskaffelse av prosjektor og lerret 

Tall i 1000kr           

  Side 2023 2024 2025 2026 

Harmonisering av det kommunale vegnettet i Inderøy 140 500 1000 1000 1000 

Nedklassifisering av kommunal veg i boligfelt 140 300 1000 2000 2200 

Gratis halleie   100 100 100 100 

Lærlinger oppvekst   270 270 270 270 

Politiske møter på kveldstid   150 150 150 150 

Økning 1 årsverk i hjemmetjenesten/åpen omsorg 

-  tjenesteyting 111 800 800 800 800 

Opprettelse av barnekoordinator 106 -500 -500 -500 -500 

Reduksjon av halvt årsverk i tiltak forebyggende miljøteam 116 350 350 350 350 

Tilskudd UKM  175 50       

svømmeundervisning reduseres ikke    275 275 275 275 

            

redusert kostnad øk. Regnskap og lønn + innkjøp   -200 -200 -200 -200 

prosjekt implementering av BTI   -500 0 0 0 

LOGOS kartlegging Inderøy skolen   500 500 500 500 

            

tilleggsbevilling Inderøy KulturHus, lerret og prosjektor   50       

Inderøy Utvikling    100 200 100 0 

redusert kostnad brannvesenet Midt   -100 -100 -100 -100 

            



Sum endringer   2145 3845 4745 4845 

Netto driftsresultat   -9698 -12790 -8804 -6842 

Korrigert netto driftsresultat   -7553 -8945 -4059 -1997 

  

Forslag fremmet i møte om tillegg i pkt. 2: 

Kommunedirektørens pkt. 1 + "med følgende endringer"; 

Avstemming 

  

o Sakshaug barnehage - nytt gjerde, oppgradering av uteområde og tak over soveplass framskyndes 

til 2023. Forslag falt med 1 stemme (Ørsjødal, H) 

o Administrasjon - KOSTRA viser at Inderøy har høye administrative kostnader. Ressursene i 

sentraladministrasjonen må også ses i sammenheng med de merkantile ressursene ute på sektorene. 

Kommunedirektøren bes om å effektuere reduksjon i tjeneste/leveranse fra sentraladministrasjonen 

og merkantile ressurser med minimum 4 årsverk innen utgangen av 2024. Det forventes at 

årsverksreduksjon starter i 2023 med virkning fra andre halvår. Forslag falt med 1 stemme (Ørsjødal, 

H) 

  

  

Omforent tilleggsforslag til nytt pkt 2: 

A.    Utrede framtidige løsning for svømmeopplæring, gjerne i samarbeid med andre aktører i 

kommunen, eksempelvis Sund. 

B.    Verden og landet vårt er inne i en usikker og svært krevende tid. Dette får allerede utslag for 

privatøkonomien til innbyggere i kommunen vår. Kommunedirektøren bes kvalitetssikre kapasiteten 

til å følge opp innbyggere som sliter økonomisk, og sikre at disse får tilfredsstillende bistand 

herunder gjeldsrådgivning/økonomisk veiledning. Dette har stor betydning for at våre innbyggere 

f.eks skal være i stand til å beholde boligene sine, som er en grunnpilar i sosial utjevning og annet 

forebyggingsarbeid vi driver med. Kommunedirektøren bes rapportere til kommunestyret senest 

innen utgangen av februar, og legge fram sak med forslag til løsning dersom dette ikke fungerer godt 

nok innenfor dagens økonomiske rammer.  

C.    Inderøy kommune ser på PPT som en svært viktig del av Oppvekstreformen. For tiden er det flere 

barn som venter på utredning og oppfølging. Kommunedirektøren bes gå i dialog med 

vertskommunen Steinkjer for å avklare hvordan tjenesten PPT best kan tilpasses for Inderøys barn- 

og unge, og legge fram en vurdering for kommunestyret innen mars. Det bør være en målsetting at 

ressursen økes i planperioden. 



D.    Kommunedirektøren skal fremlegge en analyse av de totale kostnader som brukes på plassering 

av barn i institusjoner, avlastingstjenester, forsterka kjøp av tjenester o.l. opp mot kost/nytte av å 

tilby tjenestene i kommunal regi. Videre bes Kommunedirektøren i løpet av første kvartal presentere 

en strategi for utvikling av barneverntjenesten for å understøtte målsetningene i oppvekstreformen. 

Strategien må synliggjøre hvordan ressursene skal dreies fra ordinære barneverntjenester, til 

tjenester som er definert som lavterskel på grønt nivå. I en overgangsperiode er det viktig at alle 

behov blir godt ivaretatt. Prosjektvirksomhet kan ikke prioriteres over lovpålagte oppgaver. Saken 

legges fram innen utgangen av mars.  

E.    I planperioden skal arbeidet med å sikre plass til alle som ønsker det i Kulturskolen intensiveres. 

Kulturskolen er viktig for å sikre intensjonene med AKSET – gjennom et forsterket samarbeid på tvers 

av kommune og fylkeskommune. Dette er også en viktig satsing for at inderøyungdom skal søke 

Inderøy videregående skole. 

F.    Som forarbeid til Strateginotatet bes Kommunedirektøren foreta en vurdering av potensiell 

effektivisering innen alle kommunens tjenester, herunder IKT-systemer og programvare, spesielt 

med sikte på det økonomiske framtidsbildet kommunen står overfor fra 2027. Tålegrenser for nye 

investeringer må også ligge inne i denne vurderingen. 

G.    Det vises til fjorårets budsjettvedtak, som også Kommunedirektøren har gjengitt i 

budsjettdokumentet, om budsjettpost administrasjon. Inderøy kommune skal være på nivå med 

sammenlignbare kommuner i løpet av økonomiplanperioden. Arbeidet med omstilling i 

administrasjonen med konkrete innsparingstiltak skal fremmes i løpet av 2023. 

H.    Kommunedirektøren bes intensivere arbeidet med boligsosial handlingsplan, og satsing på 

konseptet «Leie for eie» slik at flere barnefamilier får bo i egne boliger.  

I.    Inderøy kommune er ikke i mål med bredbåndsutbygging, det forutsettes fremlagt politisk sak 

primo 2023 og der tas høyde for bruk av disposisjonsfond for å nå målsettingene.  

J.    Det er et knekkpunkt hvor det heller vil være lønnsomt å øke grunnbemanningen enn å bruke 

ekstra kostnader på overtid, vikarbyrå og administrasjon i tilknytning til dette. En større 

grunnbemanning vil også ha en ikke økonomisk effekt for de ansatte i et helsefremmende perspektiv, 

og av den grunn også kanskje kan stå lengre i jobben som er en vinn/vinn situasjon både for 

arbeidstaker og arbeidsgiver. Som et pilotprosjekt i planperioden økes grunnbemanningen innen 

hjemmetjenesten med 1 årsverk.  

K.    Riving av kommunehuset i Mosvik legges ut på anbud, dekkes av tomtesalg.  

L.    Innsparing på -275’ på svømmeopplæring strykes. LK20 har kompetansemål i svømming for 2., 4., 

7. og 10. trinn. Alle elever i kommunen skal gis svømmeopplæring i et omfang som gjør at elevene 

har mulighet til å nå disse kompetansemålene. 

M.    Større ararrangement, kultur, fordeling endres som følger; 



a.    Nils Aas, jubileumsåret 90 år, økes 15.000,- 

b.    SoddJazz, økes 15.000,- 

c.    KOREDA, økes 20.000,-  

N.    Å opprettholde antall lærlingeplasser er viktig for rekruttering, og for å ta et samfunnsansvar for 

at nye fagarbeidere får opplæring. En reduksjon kan medføre et økt behov for vikarer. Læreplasser 

opprettholdes på dagens nivå.  

O.    Det er en målsetting at hall-leie for barn til og med 12 år skal være gratis i Inderøy kommune. 

Det settes av kr. 100 000 til formålet. Ved gjennomføring forutsettes tett dialog med idrettsrådet.  

Forklaring til talloppsett;  

-    Kommunedirektørens forslag til harmonisering og nedklassifisering av veier etterkommes ikke 

-    Kommunedirektørens forslag om politiske møter på kveldstid etterkommes ikke 

-    Barnekoordinator ivaretas innenfor dagens rammer 

-    Miljøforebyggende team styrkes med 0,5 årsverk 

-    Det bevilges 50.000 til å gjennomføre fylkesfinale for UKM i Inderøy 

-    Nedtrapping av tilskudd til Inderøy Utvikling skal følge gjeldende økonomiplan 

-    Det bevilges 500.000 til å gjennomføre LOGOSkartlegging og oppfølging i Inderøyskolen 

-    Det tilleggsbevilges 50.000 til Inderøy kulturhus for anskaffelse av prosjektor og lerret 

  

Tall i 1000kr           

  Side 2023 2024 2025 2026 

Harmonisering av det kommunale vegnettet i Inderøy 140 500 1000 1000 1000 

Nedklassifisering av kommunal veg i boligfelt 140 300 1000 2000 2200 

Gratis halleie   100 100 100 100 

Lærlinger oppvekst   270 270 270 270 

Politiske møter på kveldstid   150 150 150 150 

Økning 1 årsverk i hjemmetjenesten/åpen omsorg 

-  tjenesteyting 111 800 800 800 800 

Opprettelse av barnekoordinator 106 -500 -500 -500 -500 

Reduksjon av halvt årsverk i tiltak forebyggende miljøteam 116 350 350 350 350 

Tilskudd UKM  175 50       

svømmeundervisning reduseres ikke    275 275 275 275 

            

redusert kostnad øk. Regnskap og lønn + innkjøp   -200 -200 -200 -200 



prosjekt implementering av BTI   -500 0 0 0 

LOGOS kartlegging Inderøy skolen   500 500 500 500 

            

tilleggsbevilling Inderøy KulturHus, lerret og prosjektor   50       

Inderøy Utvikling    100 200 100 0 

redusert kostnad brannvesenet Midt   -100 -100 -100 -100 

            

Sum endringer   2145 3845 4745 4845 

Netto driftsresultat   -9698 -12790 -8804 -6842 

Korrigert netto driftsresultat   -7553 -8945 -4059 -1997 

Enstemmig vedtatt 

  

Med endringer i møte. 

Enstemmig vedtatt 

 

Innstilling i Formannskapet - 28.11.2022 

1. Fremlagt forslag til Økonomiplan 2023-2026 for Inderøy kommune, godkjennes med 

de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som det fremgår av 

økonomiplan av 1.10.2022, med følgende endringer; 

2. A.    Utrede framtidige løsning for svømmeopplæring, gjerne i samarbeid med andre aktører i 

kommunen, eksempelvis Sund. 

B.    Verden og landet vårt er inne i en usikker og svært krevende tid. Dette får allerede utslag 

for privatøkonomien til innbyggere i kommunen vår. Kommunedirektøren bes kvalitetssikre 

kapasiteten til å følge opp innbyggere som sliter økonomisk, og sikre at disse får 

tilfredsstillende bistand herunder gjeldsrådgivning/økonomisk veiledning. Dette har stor 

betydning for at våre innbyggere f.eks skal være i stand til å beholde boligene sine, som er en 

grunnpilar i sosial utjevning og annet forebyggingsarbeid vi driver med. Kommunedirektøren 

bes rapportere til kommunestyret senest innen utgangen av februar, og legge fram sak med 

forslag til løsning dersom dette ikke fungerer godt nok innenfor dagens økonomiske 

rammer.  

C.    Inderøy kommune ser på PPT som en svært viktig del av Oppvekstreformen. For tiden er 

det flere barn som venter på utredning og oppfølging. Kommunedirektøren bes gå i dialog 

med vertskommunen Steinkjer for å avklare hvordan tjenesten PPT best kan tilpasses for 

Inderøys barn- og unge, og legge fram en vurdering for kommunestyret innen mars. Det bør 



være en målsetting at ressursen økes i planperioden. 

D.    Kommunedirektøren skal fremlegge en analyse av de totale kostnader som brukes på 

plassering av barn i institusjoner, avlastingstjenester, forsterka kjøp av tjenester o.l. opp mot 

kost/nytte av å tilby tjenestene i kommunal regi. Videre bes Kommunedirektøren i løpet av 

første kvartal presentere en strategi for utvikling av barneverntjenesten for å understøtte 

målsetningene i oppvekstreformen. Strategien må synliggjøre hvordan ressursene skal dreies 

fra ordinære barneverntjenester, til tjenester som er definert som lavterskel på grønt nivå. I 

en overgangsperiode er det viktig at alle behov blir godt ivaretatt. Prosjektvirksomhet kan 

ikke prioriteres over lovpålagte oppgaver. Saken legges fram innen utgangen av mars.  

E.    I planperioden skal arbeidet med å sikre plass til alle som ønsker det i Kulturskolen 

intensiveres. Kulturskolen er viktig for å sikre intensjonene med AKSET – gjennom et 

forsterket samarbeid på tvers av kommune og fylkeskommune. Dette er også en viktig 

satsing for at inderøyungdom skal søke Inderøy videregående skole. 

F.    Som forarbeid til Strateginotatet bes Kommunedirektøren foreta en vurdering av 

potensiell effektivisering innen alle kommunens tjenester, herunder IKT-systemer og 

programvare, spesielt med sikte på det økonomiske framtidsbildet kommunen står overfor 

fra 2027. Tålegrenser for nye investeringer må også ligge inne i denne vurderingen. 

G.    Det vises til fjorårets budsjettvedtak, som også Kommunedirektøren har gjengitt i 

budsjettdokumentet, om budsjettpost administrasjon. Inderøy kommune skal være på nivå 

med sammenlignbare kommuner i løpet av økonomiplanperioden. Arbeidet med omstilling i 

administrasjonen med konkrete innsparingstiltak skal fremmes i løpet av 2023. 

H.    Kommunedirektøren bes intensivere arbeidet med boligsosial handlingsplan, og satsing 

på konseptet «Leie for eie» slik at flere barnefamilier får bo i egne boliger.  

I.    Inderøy kommune er ikke i mål med bredbåndsutbygging, det forutsettes fremlagt 

politisk sak primo 2023 og der tas høyde for bruk av disposisjonsfond for å nå målsettingene.  

J.    Det er et knekkpunkt hvor det heller vil være lønnsomt å øke grunnbemanningen enn å 

bruke ekstra kostnader på overtid, vikarbyrå og administrasjon i tilknytning til dette. En 

større grunnbemanning vil også ha en ikke økonomisk effekt for de ansatte i et 

helsefremmende perspektiv, og av den grunn også kanskje kan stå lengre i jobben som er en 

vinn/vinn situasjon både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Som et pilotprosjekt i 

planperioden økes grunnbemanningen innen hjemmetjenesten med 1 årsverk.  

K.    Riving av kommunehuset i Mosvik legges ut på anbud, dekkes av tomtesalg.  

L.    Innsparing på -275’ på svømmeopplæring strykes. LK20 har kompetansemål i svømming 

for 2., 4., 7. og 10. trinn. Alle elever i kommunen skal gis svømmeopplæring i et omfang som 

gjør at elevene har mulighet til å nå disse kompetansemålene. 



M.    Større ararrangement, kultur, fordeling endres som følger; 

a.    Nils Aas, jubileumsåret 90 år, økes 15.000,- 

b.    SoddJazz, økes 15.000,- 

c.    KOREDA, økes 20.000,-  

N.    Å opprettholde antall lærlingeplasser er viktig for rekruttering, og for å ta et 

samfunnsansvar for at nye fagarbeidere får opplæring. En reduksjon kan medføre et økt  

Tall i 1000kr           

  Side 2023 2024 2025 2026 

Harmonisering av det kommunale vegnettet i Inderøy 140 500 1000 1000 1000 

Nedklassifisering av kommunal veg i boligfelt 140 300 1000 2000 2200 

Gratis halleie   100 100 100 100 

Lærlinger oppvekst   270 270 270 270 

Politiske møter på kveldstid   150 150 150 150 

Økning 1 årsverk i hjemmetjenesten/åpen omsorg 

-  tjenesteyting 111 800 800 800 800 

Opprettelse av barnekoordinator 106 -500 -500 -500 -500 

Reduksjon av halvt årsverk i tiltak forebyggende 

miljøteam 116 350 350 350 350 

Tilskudd UKM  175 50       

svømmeundervisning reduseres ikke    275 275 275 275 

            

redusert kostnad øk. Regnskap og lønn + innkjøp   -200 -200 -200 -200 

prosjekt implementering av BTI   -500 0 0 0 

LOGOS kartlegging Inderøy skolen   500 500 500 500 

            

tilleggsbevilling Inderøy KulturHus, lerret og 

prosjektor   50       

Inderøy Utvikling    100 200 100 0 

redusert kostnad brannvesenet Midt   -100 -100 -100 -100 

            

Sum endringer   2145 3845 4745 4845 



3. behov for vikarer. Læreplasser opprettholdes på dagens nivå.  

O.    Det er en målsetting at hall-leie for barn til og med 12 år skal være gratis i Inderøy 

kommune. Det settes av kr. 100 000 til formålet. Ved gjennomføring forutsettes tett dialog 

med idrettsrådet.  

Forklaring til talloppsett;  

-    Kommunedirektørens forslag til harmonisering og nedklassifisering av veier etterkommes 

ikke 

-    Kommunedirektørens forslag om politiske møter på kveldstid etterkommes ikke 

-    Barnekoordinator ivaretas innenfor dagens rammer 

-    Miljøforebyggende team styrkes med 0,5 årsverk 

-    Det bevilges 50.000 til å gjennomføre fylkesfinale for UKM i Inderøy 

-    Nedtrapping av tilskudd til Inderøy Utvikling skal følge gjeldende økonomiplan 

-    Det bevilges 500.000 til å gjennomføre LOGOSkartlegging og oppfølging i Inderøyskolen 

-    Det tilleggsbevilges 50.000 til Inderøy kulturhus for anskaffelse av prosjektor og lerret 

4. Driftsbudsjett for 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i henhold til §5-4 

Bevilgningsoversikter - drift (1A), samt endringer i møtet. 

5. Netto bevilgninger til sektorene vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i 

henhold til §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til følgende (drift):  

1. fordele midler fra fellesområdet til de enkelte sektorene.  

2. foreta ikke-prinsipielle endringer av budsjettmidler innenfor sektor 

3. disponere 0,5 mill. kroner av disposisjonsfond bolyst for 2023 

4. disponere inntil 1,0 mill. kroner av næringsfond til innovasjonssatsing. 

7. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i 

henhold til §5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2a og 2b). 

8. Kommunedirektøren får fullmakt til følgende (investering):  

1. ta opp nødvendige lån til investeringer i 2023 med inntil 47,771 mill. kroner. 

2. videreutlån av startlån inntil 30 mill. kroner, av tidligere ikke-disponerte 

låneopptak. 

9. Skatt på inntekt og formue for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget 

fastsetter. 

Netto driftsresultat   -9698 

-

12790 -8804 -6842 

Korrigert netto driftsresultat   -7553 -8945 -4059 -1997 



10. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for 

år 2023 slik det fremgår av vedlegg «Gebyr- og betalingssatser», 1.11.2022. 

11. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det, for budsjettåret 2023, lignes 

eiendomsskatt i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven § 

3a. 

12. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter. 

Det benyttes ikke bunnfradrag. 

13. Iht. eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) skal verdien av bolig- og fritidseiendommer 

multipliseres med 0,7. 

14. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2023 for de skattepliktige eiendommer, 

settes til 3,5 – tre og en halv - promille, jf. § 13. 

15. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at 

den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2023, settes til 3 – 

tre – promille. 

16. Det er for 2023 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. 

Eiendomsskatteloven § 25, men skatteyter som ønsker det kan få betale hele 

skattebeløpet i 1.termin. 

17. I henhold til Eiendomsskatteloven § 7 a fritas følgende for eiendomsskatt:  

o Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 

kommune, et fylke eller staten. 

o Eiendommer tilhørende Innherred Renovasjon IKS 

o Mosvik vannverk 

o Kulturbygg 

o Idrettsanlegg 

o Kirkestuer 

o Bedehus 

o Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger 

o Samfunnshus/grendehus 

o Fylkeskommunale skoler 

18. I henhold til Eiendomsskatteloven § 7 b fritas følgende for eiendomsskatt:  

o Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. 

o Bygninger tilhørende museum og historielag 

 


