
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg – februar 2010.

Avtale Nessjordet.  Dette er oppført som sak til formannskapet. På det tidspunkt dette skrives er ikke 
avtaler underskrevet. Saken sendes ut når - og dersom - det foreligger underskrevne avtaler.  
Rådmannen velger og antyde at det bør være mulig og nå frem til en avtale med
GrandeEiendomsutvikling as og som eventuelt kan behandles på onsdag. 

Nessjordet for øvrig. Byggearbeider infrastruktur fase 1 er i gang. Fem eneboligtomter er solgt til en 
gjennomsnittspris på godt over kr. 400.000,- og dokumenterer at arealet er attraktivt. Ut fra 
etterspørselen vil rådmannen  vurdere å ta opp sak om en omregulering av et noe større areale til 
eneboligformål.  Området B5 vil bli lagt ut for salg i neste uke. Tomten vil i utgangspunktet bli lagt ut 
til høystbydende. 

Administrasjonsbygget. Anbudsgrunnlag ferdigstilles i disse dager. Igangsetting kan skje innen 15 
april. Med 9 måneders byggetid er innflytting mulig til 01.02. 2011.  Forsinkelsen er i så fall uten 
praktisk betydning. Vi forsøker i disse dager og samordne planer og fremdrift med interessentene 
bak det nye lege og fysioterapisenteret.  Rådm

Nytt lege og fysioterapisenter.  Senteret er ferdig planlagt. Det er bedt om nye forhandlinger med 
kommunen om endret plassering på tomt og slik at en større del av Solstad-tomta evt vil medgå. Det 
er avtalt forhandlingsmøte mandag og rådmannen vil orientere muntlig om innspillet i møter.  I den 
sammenheng vil nødvendig behandlingsmåte måtte avklares. Det er sannsynlig at forslaget  - om det 
skulle bli akseptert – vil innebære at Solstad-tomta ikke vil være anvendelig som tomt for eksempel 
en fremtidig sykehjems-/demensavdeling.  Selv om denne tomta pr. i dag uansett ikke fremstår som 
den mest aktuelle for dette formålet, må denne konsekvensen eventuelt ”forankres/aksepteres” av 
kompetent politisk organ.

Kommunedelplan Røra. Med forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret, er det fra 
kommunens side allerede tatt initiativ til å få gjennomført avtalens intensjoner – jfr. planlagt 
tilrettelegging for næringsareal og boligareal.  Det er innledet forhandlinger med aktuell grunneier 
om mulig erverv av areal. I denne sammenheng vil rådmannen på generelt grunnlag anføre behovet 
for – for ettertiden – gjennom planleggings-  og reguleringsbestemmelser å sikre at verdifullt regulert 
areal til bolig og næringsformål  i privat regi faktisk realiseres innen rimelig tid.  Rådmannen vil i løpet 
av nær fremtid legge fram en (oppdatert) plan for  hvordan kommunen skal legge til rette for 
utbygging av området bak Hellemshaugen. 

Øvrige boligtilretteleggingsprosjekter. Det gjenstår detaljer før tilretteleggingen av neste byggetrinn 
på Sandvollan er klar. Det er interessenter til noen av tomtene.  Rådmannen vi i nær fremtid intiere 
en utredning i forhold til mulig tilrettelegging av boligtomter i Kirknesvågen. Kommunen er kjent med 
at det pågår en prosess i privat initiativ for å se på mulighetene.

Regnskapet 2009. I det dette skrives er regnskapet enda ikke 100 % avsluttet. I praksis er de 
avgjørende posteringer gjort. Med det formelle forbehold ser det ut som om regnskapet kan gjøres 
opp med et ”overskudd/regnskapsmessig mindreforbruk” på ca 1,7 mill. kroner. Disponeringen av 
dette beløpet vil bli besluttet i forbindelse med behandlingen av regnskapet i kommunestyret i mai 
eller juni. (tradisjonelt juni) Resultatet er godt og reflekterer en underliggende forbedring i 



kommunens finansielle stilling.  Kommunens lånegjeld reduseres inneværende år i absolutte termer 
og relativt sett er vår lånegjeldsposisjon (relativt til landet for øvrig) bedret med godt over 15%. Vi 
betaler avdrag med  13 mill. kroner – som er ca 3 mill. kroner mer enn minimumsavdrag. Samtlige 
hoved driftsområder kommer ut i tilnærmet balanse. 

Årsrapporten 2010.  Arbeidet i administrasjon og ledelse vil de to første måneder være preget av 
detaljbudsjettering, oppdatering av virksomhetsplaner, rapportering til Kostra og andre sentrale 
instanser og arbeidet med egen årsrapport. Når det gjelder årsrapporten planlegger rådmannen visse 
endringer i selve dokumentetorganiseringen. Det utarbeides en hovedrapport ”Inderøy kommune –
årsrapport 2009” (15-20 sider) som tilfredsstiller formelle krav (revisjon) og som kan brukes som en 
versjon rettet mot publikum/innbyggere. (gis et publikumsvennlig format) Enhetenes årsrapporter 
legges ved til behandlingen i kommunestyret. I tillegg vil bli utarbeidet et faktagrunnlag med de 
viktigste målindikatorer, i tilegg til selv regnskapsdokumentet.

Balansert målstyring.  Rådmannen vil redegjøre for status i arbeidet i de politiske møter i februar.  En 
del problemstillinger av åpenbar politisk relevans, vil bli trukket opp som grunnlag for foreløpige 
drøftinger.

Mosvik/Inderøy. De respektive arbeidsgruppene har hatt sitt første møte. Til stede var også valgt 
utredningskonsulent Telemarksforskning og fylkesmannens representanter. Det er avtalt et nytt 
møte 19.02. I dette møtet vil et utkast til intensjonsplan for en eventuelt sammenslutning  være 
underlagt en foreløpig behandling. Denne må i siste instans behandles i kommunestyrene.  Det vil bli 
gitt nærmere orientering både fra rådmann og ordfører i kommende møter om de sentral 
problemstillinger. Fremdriften i arbeidet er godt – og må være godt – ettersom det er planlagt 
beslutning i de respektive kommunestyrer før sommerferien.

Kulturcampus – videre fremdrift. Kommunen har skriftlig og på annen måte utfordret 
fylkeskommunen til konkrete forhandlinger om et felles prosjekt for utvikling av videregående skole 
og Kulturcampus.  Ved avslutningen av utredningsprosjektet sommeren 2009 ble det – fra 
fylkeskommunens side – bedt om å få områingstid ut 2009.  Rådmannen har vært i kontakt med 
fylkeskommunen v/administrasjonssjefen og hvorav fremgår at fylkeskommunen trenger ytterligere 
tid før en er forberedt på konkrete forhandlinger.  Fylkeskommunen har p.t. på gang en 
utredningsprosess hvor en ser på effektiviserings- og omstillingsmuligheter på flere tjenesteområder. 
Blant annet er Mint er berørt av dette. Det er snakk om en utredningsperiode fram til 01.04 og en 
påfølgende ”behandlingsperiode”.  I praksis vil det sannsynligvis være vanskelig å få i gang 
realitetsforhandlinger før over sommerferien.  Rådmannen er i samme forbindelse informert om at 
fylkeskommunen i egen regi gjør en vurdering av beskaffenheten til Venna-lokalene. (som er i 
kommunens eie)  

Helse og sosialplanen. Status og fremdrift vil bli særskildt redegjort for i hovedutvalg folk.

Plan for bedriftsbesøk-/orienteringer. Rådmannen vil komme tilbake med et forslag til 
gjennomføring av bedriftsbesøk-/orienteringer i formannskapets møte.

Samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020. Administrasjonen arbeider med utkast til mer 
detaljerte planer som skal underlegges en første behandling i den operative styringsgruppen ca 20 



februar. En utkast til en samlet – og mer detaljert hovedplan – vil derfor kunne bli lagt fram for 
formannskapet i mars. Rådmannen forutsetter at denne planen kvalitetssikres mot 
kompetansemiljøer før beslutning om iverksetting. Det er viktig at dette blir et godt prosjekt og ikke 
bare nok et prosjekt ! Det er søkt fylkeskommunen om midler til finansiering av hovedprosjektet og 
det er under forberedelse en søknad om støtte til en landbrukssatsning til fylkesmannens 
landbruksavdeling.  Arbeidet med å rekruttere ressurser til prosjektet – eventuelt i form av en 
prosjektleder – vil  da kunne iverksettes i mars.

Leseprosjekt ”Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon” ved 
Sakshaug skole 2008-2010.

Et av de mer omfattende kvalitetsutviklingsprosjekter i Inderøy er leseprosjektet ved Sakshaug skole. 
Dette skal utvikle gode modeller for hvordan barn tidligst mulig skal lære seg og lese.  Jeg velger å 
gjengi en beskrivelse av prosjektet slik det er beskrevet av enhetsleder og rektor Stig Skjelstad i en 
mail til rådmannen.

Aktiviteter

1) Utarbeidet ”Plan for kvalitetssikring av leseopplæringa” blir systematisk fulgt. 
Foreldrene blir veiledet i hvordan de skal hjelpe til med leseopplæringen.

2) ”Plan for samarbeid med fokus på lesing,” mellom Sakshaug skole og Sakshaug 
barnehage om begynneropplæring i lesing og om overgangen barnehage – skole 
generelt, ble ferdigstilt våren 2009 og er under utprøving fra høsten 2009. Skolen 
og barnehagen deler kunnskaper om hverandres pedagogisk praksis. Pedagoger i 
barnehage og skole hospiterer hos hverandre. Foreldrene blir veiledet i hvordan 
de skal hjelpe til med opplæringen.

3) Brukerundersøkelsene blir systematisk brukt for å utvikle læringsmiljøet. Elever, 
lærere, foreldre, andre ansatte, skolens administrasjon og politisk valgte er med i 
dette arbeidet. Elevundersøkelsen våren 2009 viser at arbeidet gir resultater. 
Skolen er ledende i kommunen, fylket og landet når det gjelder læringsmiljøet.

4) Ståstedsanalysearbeid. Resultater 2007/2008 med resultater juni 2009 er 
analysert, spesielt punktene som lå til grunn for at vi søkte Udir om 
prosjektmidler. Målbare endringer.

5) Kompetanseoppbygging i forhold til målene i prosjektet. Tema har vært i 2009: 
Det kollektive ansvar for å utvikle et godt og motiverende arbeidsmiljø. 
Funksjonell leseferdighet – hva kan vi gjøre for å stimulere til en god start. 
Samarbeid heim-skole /heim-barnehage om leseopplæringen. 
Målarbeid/kunnskapsdeling. Teamets rolle i forbindelse med kunnskapsdeling og 
ønsket praksis. Lesing og leseutvikling. Lærersamarbeid – en ubrukt ressurs for 
utvikling. Foreldreveiledning.

6) Effektuert evidensbasert læring. Vi har delt våre kunnskaper, reflektert over egen 
praksis som i stor grad bygger på egen real- eller erfaringskompetanse, reflektert 
denne mot forskningsbasert kunnskap om hva slags leseopplæring som virker. 
Systematisk praksis på evaluering og kvalitetsforbedring knyttet til aktivitetene.

7) Vi arbeider på trinn, team og kollektivt nivå med en plan for en helhetlig 
lesemodell ved skolen. Planen har fokus på lesing som en grunnleggende 
ferdighet i alle fag. Den har krevd et nytt leseverk. 

8) Evalueringer: Planene våre. Første prosjektår. Kompetansemiljøets rolle. 
Teamarbeidet. Kompetanseoppbyggingen.

9) Møtevirksomhet: Prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe.



10)Informasjonsspredning.

Kortversjon:

Synlige tegn på innsatsen så langt i prosjektet:

Tett samarbeid med Sakshaug barnehage om tidlig intervensjon.

Systematikk i arbeidet og kvalitetssikringsplaner som blir fulgt, på alle trinn og i barnehagen for å gjøre elever til 
funksjonelle lesere. 

Fokus på ny praksis. 

Slutt på at elever ved skolen som får eller skal få spesialundervisning etter § 5-1 i Opplæringslova, har 
lesevansker som primèrvanske. Fra høsten 2010 vil det være 50 % færre elever på § 5-1 tiltak enn skoleåret  
2007/2008. 

Elever tilbakemelder, elevundersøkelsen, at de er svært fornøyd med læringsmiljøet.

Lærerne tilbakemelder, Ståstedsanalysen, at de er langt mer fornøyd med tingenes tilstand i forhold til 
faktorer som var årsaken til at vi søkte prosjektmidler.

Fra prosjektbeskrivelsen:

Ståstedsanalyse skole:  

Skolens praksis må bedres når det gjelder systematisk leseopplæring på alle trinn. 

Foreldrene vet for lite om måten det undervises på og hva som fører til god læring. Samarbeidet med 
foreldrene om opplæringen har forbedringspotensiale. 

15 % av skolens elever fikk skoleåret 2007/2008 spesialundervisning etter enkeltvedtak. 

Ståstedsanalysen viser at bare 7 % av pedagogene er tilfredse med måten det arbeides på når det 
oppdages at enkeltelever har svak faglig progresjon. 

Ståstedsanalyse barnehage:

Skole og barnehage vet for lite om hverandres pedagogiske arbeid.

Ståstedsanalyse barnehage sier at dette har endret seg.


