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Klima og energiplanen.  Enkeltprosjekter med tilskudd fra Enova. Det er ført opp sak på sakskartet  
til hovedutvalg Natur og varslet ettersending.  Saken gjelder spørsmålet om mulig gjennomføring av 
Enova støttede prosjekter for omlegging til vannbåren varme ved  (deler av) Røra skole,  
Inderøyheimen, Helsehuset , Kulturhuset og skolebygg Sakshaug.  Det har ikke vært mulig å 
ferdigstille saken innen frister og rådmannen vil i møtet anmode om utsettelse av behandlingen til 
maimøtene. 

Ringstu. Stiftelsen Ringstu er avviklet etter vedtak i tilsynet. Etter vedtektene faller eieransvaret over 
på kommunen.  Referer også tidligere orienteringer. Vi arbeider nå med å få opp en enkel plan for  
bruk og forvaltning, drift og vedlikehold i samråd med aktuelle vellag (tidligere stiftelseseiere), 
Muustrøparkens venner og andre mulige interessenter. Målsettingen vil være at frivilligheten i størst 
mulig grad engasjeres.

Reguleringsplan Lillesund. Reguleringsplan for Lillesund og Sundsøya er møtt med innsigelse fra 
Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE). Det stilles krav om gjennomføring av geotekniske 
undersøkelser av området før det tillates utbygging av det kommunale arealet, ”veterinærtomta” og 
”rødekorstomta”. Inderøy kommune vil i samarbeid med de to andre grunneierne hente inn 
pristilbud på gjennomføring av dette. Det må påregnes 3 – 4 måneders ventetid på disse 
undersøkelsene. Sluttvedtak av reguleringsplanen blir dermed tidligst til høsten 2010. 

Fylkesmøte i KS. Det avholdes fylkesmøte i KS 23.04.2010 i Steinkjer. To sentrale saker står på 
dagsorden:  Plan 2020 fra Helse Midt-Norge og Oppreisningsordning for barnehjemsbarn med 
omsorgssvikt.  Utkast til uttalelse vedrørende Plan 2020 fra Helse Midt-Norge foreligger til 
behandling i Hovedutvalg folk for innstilling til kommunestyret. Når det gjelder Oppreisningsordning 
for barnehjemsbarn med omsorgssvikt har Inderøy kommune så langt valgt ikke å gå inn på 
ordningen. 

Investeringsprosjektene – se budsjett og økonomiplan. Fremdriften og økonomistatur er i hovedsak 
i samsvar med sist gitte informasjon.  Anbud på administrasjonsbygget er til sluttvurdering og 
prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor vedtatt ramme på 29 mill. kroner.  
Kontraktsforhandlinger er på gang og – med forbehold om bygningsmyndighetens endelige 
godkjenning – bør det være mulig å være i gang med arbeidene tidlig mai.  Inderøy Helsehus A/S er 
benevnelsen på eiendomsselskapet som skal realisere nytt privat lege og fysioterapisenter. Vi er i 
sluttforhandlinger om en leieavtale hvor kommunen eventuelt tar leieansvaret for legetjenestens 
lokaler – i alle fall i en overgangsperiode til legetjenesten er 100 % privatisert.

Spørsmål fra Willy Petersen. Rådmannen har fått en skriftlig forespørsel fra representanten Willy 
Petersen og hvor rådmannen er anmodet om å kommentere tre saksforhold i kommende møte i 
Hovedutvalg natur.  Det gjelder  skilting Sundsnesveien og Blåveisveien,  spørsmålstilling vedrørende 
status og kontraktsforhold i forbindelse med asfaltering i sentrum og Tilrettelegging av tipplass for 
vrakmasser. Jeg velger å oppfatte dette som et forhåndsvarsel om spørsmål som kommer til å bli stilt i
kommende møte i Hovedutvalg natur og avventer eventuelle kommentarer til da. 



Anmodning om utvidet sommeråpen barnehage. Det vedlegges til orientering en henvendelse fra 
foreldre ved Sandvollan barnehage rettet til hovedutvalg folk med anmodning om utvidet 
sommeråpen barnehage ved barnehagene i Inderøy.  Det vil bli fremmet sak til møte i mai.   
Rådmannen har i utgangspunktet forståelse for ønsket men kan allerede nå antyde at det fra 
administrasjonens side ikke vil bli foreslått endringer for inneværende år. Dette har bakgrunn i at 
budsjettet for 2010 er lagt med forutsetning om samme åpningstider som i fjor. 

Sykefraværsutviklinga. Det  samlede sykefraværet for 2009 var 12 %. Vi har en målsetting om å nå  8 
% i  2012 og 10 % inneværende år. Det vises til vedlagte grafiske oversikter som viser utviklingen 
inneværende år. Vi ligger klart under fjoråret på samme tid og synes å nærme oss 2008 nivå.  Så langt 
indikerer utviklingen at vi bør kunne nå delmålsettingen for 2010.

Melding om vedtak - klage på vedtak om å avslå søknad om tillatelse til
omdisponering og fradeling av tomt inntil 8 daa til etablering av grisefjøs -
gnr 73 bnr 2 i Inderøy tas ikke til følge.

Fylkesmannens vedtak:
Fylkesmannen tar ikke klagen fra Rune Vang til følge.

Fylkesmannen stadfester Hovedutvalg Natur i Inderøy kommunes vedtak av 16.11.09
om å avslå søknad om omdisponering og fradeling av 8 daa dyrka mark til etablering
av grisefjøs fra gnr 73 bnr 2, jfr jordloven §§ 1, 9 og 12.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, jfr forvaltningsloven §
28.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON:

Fylkesmannen i Nordland er av den oppfatning at omdisponering og fradeling av 8 daa
dyrka jord til bygging av et grisefjøs på gnr 72 bnr 3 i Inderøy ikke vil være i tråd med
jordlovens hovedmål om å styrke driftsenhetene. Slik omdisponering vil også klart være i
strid med den nasjonale landbrukspolitikken og de nasjonale mål som er omhandlet ovenfor
og retningslinjer gitt i Rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet. Fylkesmannen er av
den oppfatning at Inderøy kommune har gitt en tilstrekkelig begrunnelse for sitt vedtak og
utfyllende bemerkninger til klagen.  Fylkesmannen finner at kommunens avslag er i samsvar
med retningslinjene for behandling av slike saker og kan ikke se at kommunen har utøvd
sitt skjønn på en uforsvarlig eller vilkårlig måte. Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det
er grunnlag for å omgjøre kommunens vedtak.
Klagen tas ikke til følge.

Veiområdet 2010. En  kort oppdatering.

I henhold til vedtatt investeringsbudsjett og økonomiplan 2009-2012 planlegges oppgradering av 
Rostadveien til BK10 i 2010. 

I tillegg er arbeidet med revisjon av veiplan startet opp. For å få tilfredsstillende fremdrift planlegges 
innleie av konsulent. Det som ønskes utredet  i forbindelse med revisjonen er:

a) Status kommunale veier (inkl G/S veger).



b) Forslag til vedlikeholdsstandarder 
c) Forslag til nødvendig oppgraderinger for kommunale veger
d) Status gatelys
e) Forslag til drifts/vedlikeholdsrutiner med fokus energibesparelse.

Anbud vintervedlikehold.
Utarbeidelse av anbudsdokumenter med kravspesifikasjon for vintervedlikehold av kommunale 
veger. I anbudet skal også brøyting/strøing av kommunale plasser inngå. Gjennomføring av egnet 
anbudskonkurranse med nødvendig annonsering m.v. frem til forslag til kontrakt.

Forvaltning av friområder mv.

For å få revidert avtaler som vi i dag har med Flyndra, planlegges det en begrenset 
anbudskonkurranse hvor drift av kommunale arealer vil være med. Denne skulle etter planen ha vært 
ut i 1 kvartal 2010. På grunn av at det våres, og at arbeidet med forvaltningen av disse områdene må 
på startes, vil den avtale vi hadde for 2009 bli videreført ut 2010. Anbudskonkurranse planlegges 
gjennomført 2. Halvdel 2010 med sikte på avtale for 2011-2014.

Bankanbud. Med grunnlag i anskaffelsesregelverkets krav er initiert et arbeide for gjennomføring av 
bankanbud. Dette gjennomføres i utgangspunkt i egen regi ved hjelp av innleid konsulent fra 
Kommunalbanken – dog slik at vi samordner oss med en anskaffelsesprosess under gjennomføring i 
Steinkjer. (jfr. etablerte innkjøpssamarbeide)  Innkjøpsavtaler er delegert til rådmannen. Rådmannen 
vil gi en nærmere orientering vedrørende prosedyre i formannskapets møte. Det gir rom for å drøfte 
mulig behovet for/ønsket om videre politisk behandling og/eller orientering.

Revisjon av kommunens finansreglement mv.  Formannskapet behandlet utkast i mars og gav 
innstilling til kommunestyret med forbehold om revisjonens godkjennelse.  Rådmannen avventer 
revisjonens uttalelse, men oppfatter at revisjonen kan ha visse merknader – og som reflekterer litt 
ulike vurderinger av risiko.  Rådmannen legger til grunn at merknadene kan foreligge til 
kommunestyrets møte og at merknadene ikke er mer omfattende enn at saken kan sluttbehandles 
der. I den løpende finansforvaltningen vil rådmannen praktisere de strengeste betingelser av 
gjeldende reglement og utkast til nytt reglement.  Dette gjelder i forhold til plassering av en relativt 
betydelig overskuddslikviditet p.t.

Inderøy 2020. Varslet styringsgruppemøte i styringsgruppen er utsatt til mai . Rådmannen vil sette 
fokus på gjennomføring av de tiltak som allerede er besluttet gjennomført. Det gjelder spesielt 
planlegging av større samling i Kulturhuset 03.06,  gjennomføring av et første grendemøte på Røra 
før sommerferien og planlegging av øvrige over sommerferien. Det legges opp til at folkemøtene skal 
understøtte både Inderøy 2020 planleggingen/initiativet og revisjon av  overordnet kommuneplan, 
kulturplan, næringsplan og eventuelt helse og sosialplan.  Det foreligger tilsagn fra fylkesmannnen 
v/landbruksdirektøren om kr. 175.000,- til delprosjekt Landbruk.  Det arbeides videre med detaljering 
og kvalitetssikring av hovedprosjektet gjennom en planlagt dialog med fagmiljøene i 
Distriktssenteret, Innovasjon Norge og  Regional Utviklingsavdeling.

Invest.  Det vil bli gitt en oppdatering muntlig i formannskapets møte. 



Vedrørende sommeråpen barnehage. Brev fra foreldre.

I 2009 kom et ønske fra oss (i brev5form) om å endre praksisen i fht. sommerstengt
barnehage på Sandvollan, denne saken ble "kjørt" gjennom FOU i barnehagen. Dette
kom vi ingen vei med den gangen. Har også i år sendt et brev til leder i barnehagen
og enhetsleder vedrørende dette, men har ikke fått noe svar ennå. Dette brevet ble
underskrevet av en god del foreldrerepresentanter.
Prøver derfor med et "hjertesukk" å kjøre saken gjennom Folk 2 — politisk, og håper
at dere kan ta opp denne saken.

Vi synes at å stenge Sandvollan b.h i 4 uker gir et dårlig tilbud til både barn og
foreldre — ikke alle kan ta ut 4 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren og
ikke alle har ferie under fellesferien.
At det i tillegg er planleggingsdager fredag før stenging, og mandag og tirsdag uken
b.h åpner, gjør ikke situasjonen akkurat enklere.

Vi ønsker at b.h kun har stengt i 2 uker (evt. 3 uker) i løpet av sommeren. Dette vil
lette vår avvikling av ferie betraktelig.

Det at få (ingen) fra Sandvollan b.h benyttet seg av tilbudet ved Sakshaug b.h er ikke
overraskende. Barna kjenner ikke omgivelsene og de vil føle seg utrygge pga.
ukjente barn og voksne, ukjente omgivelser.
Vi foreldre gjør det meste for å unngå at våre barn for noen dager/uker må i en ukjent
b.h. De fleste løser det ved å skaffe seg "dagmamma/barnpass" evt. at foreldrene har
ferie på ulike tidspunkt.
Tilbud om feriebarnehage er et "Ikke alternativ" for mange av oss!

Vi har kartlagt hvordan avviklingen av ferien skjer ved de kommunale b.h i
nærmiljøet:

Steinkjer kommune: ingen av de 9 b.h har stengt i mer enn 2 uker
sammenhengende.

Verdal kommune: kun 1 av de 11 kommunale b.h har stengt i 4 uker. Dette er en
1 avdelings b.h. Resten av b.h har kun stengt i 2 evt. 3 uker sammenhengende.

Verran kommune: ingen av de 2 b.h har stengt i mer enn 2 uker sammenhengende.

Vi ønsker og håper at Sandvollan b.h vil ha en begrenset lukking (2 evt. 3 uker) fra
og med sommeren 2010. Håper at de folkevalgte kan hjelpe oss i denne saken?
Barnehagene er vel til for barnas og foreldrenes behov?!

Inderøy 17.03.10
Vennlig hilsen
Bente Oldren

Tabell nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 15.04.10. Fraværsprosent 2010 hvor blå farge viser totalt 
sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser kortidsfravær. Grønn farge viser vår målsetting



Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 15.04.10. Samlet sykefravær (egenmeldt og 
langtidsmeldt) hvor blå er 2008, rød er 2009 og grønn er 2010. 
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