
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap – mars 2010.  

Dispensasjonssøknad fradeling av hyttetomt Hedegart.

Fylkesmannens vedtak:  Inderøy kommunes vedtak av 21. september 2009 oppheves. Saken sendes 
tilbake til kommunen for ny behandling. Fylkesmannens vedtak er endelig på dette punkt og kan ikke
påklages videre i forvaltningen.

Med hjemmel i fv1. § 35 annet ledd og første ledd bokstav c) oppheves Inderøy kommunes
vedtak av 16. mars 2009, 8. desember 2008 og 11. september 2007. Fylkesmannens vedtak på
dette punkt kan påklages innen tre uker til Miljøverndepartementet. En eventuell klage sendes
via Fylkesmannen, jf. vedlagte melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Sykefraværsdata.
Utviklingen i sykefraværet: Inderøy kommune fikk et totalt sykefravær på 11,9 % i 2009 (11,12 % i 
2008). Vi startet 2009 med et høyt fravær men for tidsrommet september t.o.m. desember fikk vi 
lavere fravær enn i 2008. Spesielt i desember hadde vi en positiv utvikling med et sykefravær på 8,4 
% mot 13,4 % i 2008. Tall for de første månedene i 2010 vil først foreligge i slutten av mars 2010, pga 
tekniske oppdateringer av vårt fagprogram. 

Verdens største klimakampanje?  EARTH HOUR – slukk lyset en time, lørdag 27. Mars kl. 20.30.
Earth Hour er en verdensomspennende klimakampane som i år arrangeres for andre gang i Norge.  
WWF, verdens størtste naturvernorganisasjon, er initiativtaker og global arrangør.  I 2009 
gjennomførte WWF-Norge Earth Hour for første gang – det ble en landsdekkende dugnad med 
fantastisk suksess.   Rådmannen legger til grunn at kommunen bruker naturlige kanaler til å 
”markedsføre” initiativet. (internett/intranett mv)

Nytt administrasjonsbygg.  Det vedlegges et eget notat vedrørende Administrasjonsbygget som 
bygg. Det planlegges byggeoppstart ca 15 april – i beste fall. Anbudsfrist er 19 mars.  Det foreligger 
p.t. ikke en endelig formell søknad til bygningsmyndigheten. Byggeplanene legger uansett til grunn 
gjeldende reguleringsbestemmelse og er dermed underlagt rådmannens delegerte myndighet. 
Rådmannen gir med dette en orientering om – og beskrivelse – av byggeprosjektet slik det nå 
foreligger.  

ENOVA – Tilsagn til konvertering til vannbåren oppvarming for kommunale bygg.

Enova har gitt tilsagn om tilskudd på til sammen kr 3.381.952,- til fire prosjekt.

Sammendrag tilskudd til konvertering
Budsjett Tilskudd kr Tilskudd % Ref nr. Enova

Røra skole 2 707 500  706 000 26,1 % 09/1624
Skolene på Sakshaug  2 535 000  578 000 22,8 % 09/1628



Venna  2 625 000  697 952 26,6 % 09/1632
Sykeheimen  3 579 000 1400 000 39,1 % 09/1634
Sum 11 446 500 3 381 952 29,5 %

Det forberedes en sak til aprilmøtene vedrørende oppfølgning av dette.  Det kan allerede nå antydes 
at tilskuddene ikke synes tilstrekkelige til å gjøre prosjektene ubetinget økonomisk forsvarlige.  

Etablering av utvidet kapasitet for vannbåren varme på Venna.  Det foreligger vedtak om å etablere 
løsninger for utvidet kapasitet for sentralbasert vannbåren varme på Venna. Det gjelder ny kapasitet 
for å dekke opp kulturhus, videregående skole, nytt administrasjonsbygg, eventuelt helsehus,
tilrettelagt for vannbåren varme og andre bygg på Nedre Venna. Det er avtalt gjennomføring av 
realitetsforhandlinger om mulige leveranser til nytt lege og fysioterapisenter og andre private har 
bedt om tilbud.  Det arbeides med en hovedplan for et prosjekt – og det planlegges lagt fram en sak 
april – i den grad utredningen viser behov for( nye)  politiske vedtak.  Det er i siste fase aktualisert 
muligheten for å gjennomføre en ”utbygging” i to trinn og hvor første trinn innebærer at nye bygg 
knyttes til nåværende sentral i Samfunnshuset. Ved utflytting fra samfunnshuset vil betydelig 
kapasitet frigjøres i dette anlegget – hvor avtaletiden utløper til 2014.

Driveplikten på jordbruksareal.
Den nye bestemmelsen inneholder at driveplikten er en personlig og varig plikt. Plikten tilsier at 
jordbruksarealet skal drives kontinuerlig for å sikre produksjon av mat samtidig som 
produksjonsegenskapene og kulturlandskapet blir tatt vare på. 

Driveplikten omfatter fulldyrka og overflatedyrka jord og innmarksbeite som til enhver tid er 
registrert i AR5-basen hos Skog og landskap. Driveplikten gjelder så lenge eieren eier jorda. Eieren 
kan drive jorda selv eller leie den bort med skriftlig leiekontrakt. 

Leiekontrakten skal være på minst 10 år. Avtalen kan ikke sies opp av eieren uten det er mislighold. 
Dessuten skal avtalene føre til driftsmessige gode løysinger. Skal avtalen være kortere enn 10 år, må 
det søkes kommunen om dispensasjon fra loven. Jordleiekontrakten skal sendes kommunen for 
godkjenning. 

Dersom et areal ikke blir drive, kan eieren bli pålagt å leie bort jorda eller for eksempel at det blir 
tilplantet med skog. 

Departementet kan gi fritak fra driveplikten etter jordlovens § 8 enten helt ut eller for en viss tid. 
Søknadene skal vurderes ut fra hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, bruksstorleiken, 
avkastningsevne og behovet for tilleggsjord i området. 

Det er den enkeltes ansvar å sørge for å etablere nødvendig kontrakter. Kommunens ansvar er i første 
omgang og bidra til informasjon.

Lov om krisesenter – endring.
Ny Lov om krisesentertilbud i kommunene trådte i kraft fra 01.01.10. Endringen er betydelig og 
stiller krav om at kommunen skal gi langt mer omfattende tilbud enn i dag. Tilbudet omfatter 



kvinner, menn og barn. Det kommer en forskrift som stiller krav om kompetanse til personalet og en 
forskrift om sikring av lokalene. Bo tilbudet til kvinner og menn skal være adskilt og det skal være 
mulig å skjerme personer med rusproblemer. 

Organiseringen av krisesentertilbudet er et kommunalt ansvar, også der det er inngått avtaler med 
en annen kommune. Slik det er nå har Inderøy en avtale der det ytes et tilskudd til Verdal kommune. 
I og med lovendringen har KS i Nord –Trøndelag oppnevnt en arbeidsgruppe, ledet av Tone Haugan 
Verdal kommune for å utrede behovet for endringer og kostnader. Arbeidsgruppen skal gjennomgå 
eksisterende krisesentertilbud og foreslå endringer for å oppfylle krav i loven. Vi kjenner ikke 
omfanget av endringen. Dagens ordning, med et tilskudd på kr 25.000, vil nok ikke dekke
kostnadene.

Det er allerede avklart at det vil bli inngått et samarbeide med Trondheim kommune om etablering 
av et krisesenter for menn. Undersøkelser indikerer at behovsomfanget er mindre for denne 
gruppen.

Status bestillingstransport.
Inderøy kommune sendte prioritert liste for tilbud innenfor bestillingstransport til Nord-Trøndelag 
fylkeskommune (NTFK) 11.1.2010. Her var det spesielt fokusert på tilbringertransport til/fra Røra 
stasjon, samt servicetransport til/fra grendesentrene ettermiddag/kveld med spesielt fokus på 
ungdom. 

Med basis i nevnte prioriterte liste ba NTFK v/ Harald Overrein om et møte for å diskutere muligheter 
og begrensninger. Møtet ble avholdt 9.3.2010, og NTFK ga følgende tilbakemelding (oppsummert i 
hovedpunkter):

1. Servicetransport bør fortrinnsvis ligge på dagtid og være rettet spesielt mot eldre/uføre. 
Erfaringer fra andre kommuner viser at ungdom er en liten og relativt ustabil gruppe når det 
gjelder bruk av brukerstyrte transportordninger. Sannsynlig frekvens som kan oppnå støtte 
fra NTFK når det gjelder servicetransport kan være 2 dager pr uke med rute om 
grendesentrene og inn til Straumen. Et mindre omfattende tilbud mot ungdom 
ettermiddager/kvelder kan også utredes nærmere med basis i en høring mot denne 
brukergruppen.

2. Ordning for servicetransport må samordnes med tilrettelagt transport for 
funksjonshemmede (såkalt TT-transport). Her kan Inderøy innlemmes i prøveordning som i 
dag går i fire kommuner i Nord-Trøndelag.

3. Tilbringertransport mot Røra og toget må spisses til tidspunkt med størst behov. NTFK 
antydet at et tilbud morgen og ettermiddag kan godkjennes , i tillegg til en rute om 
formiddagen. Da kan det også være muligheter for å få gjennomslag for alle fem ukedager.

4. Kommunen må fokusere på transportbehov og ikke på hvem som skal tilby 
transportløsninger. Her vil flere aktører være aktuelle i følge NTFK.

NTFK ber om mer prosess opp mot aktuelle brukergrupper, samt en samordning av servicetransport 
opp mot TT-transport. En mer avklart ”bestilling” angående servicetransport må på plass før vi kan ha 
forventning også om tilbringertransport til/fra Røra. NTFK skisserer et mulig startpunkt for et totalt 
tilbud innen bestillingstransport i Inderøy til september/oktober 2010. Dette gitt at vi følger 
tidsplanen nedenfor.



Foreslått tidsløp:

• Avklaringer og samordning opp mot TT-transport startes så raskt som mulig.
• Eldres råd og Ungdomsrådet høres om saken i førstkommende møter, dvs. 7. april for 

Ungdomsrådet og 6. mai for Eldres råd.
• Det utarbeides en mer spisset prioritering til NTFK angående servicetransport med basis i det 

ovennevnte. Prioritering for tilbringertransport følger pkt. 3 ovenfor ut fra de signalene som 
NTFK allerede har gitt.

• Ny prioritert liste for bestillingstransport inn til NTFK før sommerferien.
• Mulig oppstart i september/oktober

Felles ungdomsskole for Mosvik og Inderøy. De praktiske og organisatoriske sidene ved felles 
ungdomsskole er nå på plass. Arbeidet med å finne arbeid i grunnskolen i Inderøy for lærere som blir 
overtallige i Mosvik, er avsluttet. Det er gitt tilbud til 3 lærere om stilling ved Inderøy ungdomsskole, 
og en stilling ved Sakshaug skole. I tillegg er ett overtallig årsverk ved Mosvik skole frigjort ved at 
lærer har takket ja til stilling i annen kommune, og sagt opp sin stilling i Mosvik. Mosvik har 
nedbemannet med 5 årsverk totalt.

Skoleskyss har vært problematisk å få på plass, innenfor en kostnadsramme som fylkeskommunen vil 
ta, og med en forsvarlig reise- og ventetid for elever som bor lengst vekk fra ungdomsskolen. I dialog 
mellom de to kommunene og fylkeskommunen har en kommet fram til et opplegg som ikke øker 
kostnadene for fylkeskommunen i særlig grad, og elevene fra Mosvik får minimal ventetid på Inderøy 
før skolestart. Reisetida kan en gjøre lite med, den bestemmes i det vesentligste av avstand.

Det har vært gode prosesser for å gjøre elever og foresatte i Mosvik kjent med ungdomsskolen og 
tilbudet ved skolen. Elevene fra Mosvik har deltatt på felles arrangement med elevene fra 
ungdomsskolen og 7. årstrinn  i Inderøy. Det planlegges at elevene fra Mosvik som skal begynne i 9. 
og 10. årstrinn, skal få møte elevene i sine klasser allerede i vår.

Likestillings- og diskrimineringsombudet og kommunens årsrapport for . Etter en konkret vurdering 
har Likestillings- og diskrimineringsombudet godkjent kommunens årsrapport for 2008 vedrørende 
likestillingskapitlet. Som kjent fikk kommunen anført mangler ved likestillingskapitlet i rapporten for 
2007. Rådmannen er fornøyd med dette, samtidig som det må anføres at det viser seg krevende rent 
praktisk og ressursmessig å tilfredsstille stadig nye statlige krav til rapportering.

Retningslinjer bygging av naust.  Det vil bli forberedt en sak til møtet i mai/juni.

Nytt lege og fysioterapisenter. Vi er i avsluttende forhandlinger med legegruppen om nye avtaler 
etter innflytting i nytt senter.  I forhold til planene om at legetjenesten i sin helhet skal drives i privat 
regi,  synes det naturlig med en viss overgangstid. Ulike forhold – blant annet den usikkerhet som er 
oppstått i forbindelse med forsinkelse i grunnundersøkelser – gjør at realiseringen av senteret 
forskyves noe i tid. Det får en viss betydning for omgjøringen av deler av Helsehuset.  Siste 
framdriftsplan indikerer at ferdigstilling av nytt administrasjons bygg og omgjøring av lokaler i 



fysioterapidelen av helsehuset er på plass senest 01.03. (planlagt tidligst mulig innflyttingstidspunkt 
for økonomifunksjonen som overflyttes fra Steinkjer) Da må en være forberedt på en periode med 
midlertidige lokaliteter for den private fysioterapien.  Omgjøring av øvrige deler av 1. Etg i helsehuset 
forutsettes ferdigstilt slik at familiesenteret kan være på plass rundt sommerferien.


