
Rådmannen orienterer juni 2010

Avsluttende første halvår 2010. En kort oppsummering ;  Vi har et stort program under 
gjennomføring, med betydelige investeringer, utredninger , planrevisjoner mv.  Det er meget 
tilfredsstillende og se at det arbeides godt – og at fremdriften – selv om alt tar tid med alle krav som 
stilles til kvalitet  – er god. 

Sykefravær. Det skal rapporteres månedlig på sykefravær/nærvær. Det er naturlig i denne 
sammenheng å vise til tertialrapporten – egen sak.  Hovedinntrykket første tertial er en klar 
forbedring i status – og utsikter.

Årsrapport 2009. Det vises til utsendt materiale. Rådmannen presiserer at vi arbeider hardt med å 
legge om rapporteringen – slik at vi etter hvert kan heve kvaliteten både på innhold og form.  Vi har 
kommet et stykke på veg – men har enda en veg og gå . Jeg ber om forståelse for det som måtte 
være av svakheter samtidig som politisk nivå ser positivt på den retning arbeidet tar.  

Investeringene.  Jeg viser til tertialrapporten .  Vi venter enda på at spaden settes i jorda for 
administrasjonsbygget, men er lovet at frist for ferdigstilling den 15.03 uansett vil holde.

Anmodning om utvidet sommeråpen barnehage. I forrige møte ble det orientert om henvendelsen 
fra foreldre ved Sandvollan barnehage om utvidet sommeråpen barnehage.  Rådmannen varslet sin 
holdning i møtet Hovedutvalg folk.  Med grunnlag i diskusjonen i Hovedutvalg folk  - og av leder en 
sammenfattet tilbakemelding - oppfattet rådmannen at det ikke var ønske om noen sak; men at 
saken naturlig henvises til ny vurdering og behandling i forbindelse med neste års budsjett.  
Rådmannen har på dette grunnlag besvart henvendelsen fra foreldrene.

Oppfølgning kommunedelplan Røra.  Sentrale målsettinger er behovet for nye tomtearealer for 
boliger og næringsareal.  Etter at kommuneldplanen har fastlagt rammene for arealdisponeringen , 
er rådmannen  i ny dialog med private grunneiere vedrørende muligheten for å frigjort areal.  
Parallellt ser vi nå på ”gamle” planer vedrørende utbygging av Åsen på Røra – et felt i kommunalt eie. 
Rådmannen tar sikte på å få fram en sak vedrørende hovedløsning for tilrettelegging av 
boligtomtearealer før sommerferien. 

Mint. Rådmannen er kjent med at fylkeskommunen har på gang en intern utredning vedrørende 
videre strategi for Mint og at en beslutning i Fylkesrådet/Fylkestinget kan være relativt nær 
forestående.  Rådmannen har henvendt seg til administrasjonen i fylkeskommunen for å få klargjort 
saksgang – men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.  Det vil eventuelt bli nærmere orientert i 
møter.  Mint er viktig for Nord-Trøndelag generelt og for Inderøy spesielt som verskommune.  
Inderøy kommune kan ikke forholde seg passiv til forslag om nedbygging og eller forslag som 
innebærer svekking av Mints ”tilknytning” til Inderøymiljøet.

Vi har gjort en intern vurdering av argumentene for og betydningen av at Mint fortsatt knyttes til Inderøy –miljøet - i
forhold til eventuelt spørsmål om fremtidig lokalisering og innhold, Det ligger godt til rette for en fortsatt lokalisering her –

• Tadisjonelt rikt og variert musikkmiljø. Solid grasrot. Ulik amatør-aktivitet i alle grender. Behov for instruksjons-
/dirigent-kompetanse

• Musikkutdanningen og Jazz-miljøet ved Sund folkehøgskole. Profesjonalitet knyttet til undervisning og 
kursvirksomhet



• Musikkutdanningen og musikkmiljøet ved Inderøy vgs. Lærere som også er utøvere.
• Kulturskolens størrelse og kompetanse. Lærere som også er utøvere.
• Mange profesjonelle utøvere har sine røtter fra kulturskolen, Ivgs eller SFHS.
• Soddjazz, Operamusikal med mer.
• Nils Aas kunstverksted, Midt-nordisk kunstfestival, aktivt amatørkunstmiljø
• Samfunnshus og andre, mer uformelle arenaer. 
• Kulturhuset som sentral arena for amatører og profesjonelle. 
• Framtidig Culturcampus som egnet lokalisering, med MiNT, kulturskole og vgs i samme bygningskompleks. Det er 

også naturlig å tenke seg Dans i Nord-Trøndelag som en del av dette.

Tverrfaglig etablering.

Siden Dans i Nord-Trøndelag forsøkes etablert som et senter for profesjonell dans med lokalisering i Inderøy, synes det 
naturlig å koble dette sammen med MiNT rent organisatorisk. Et bredere fagfelt som er samlet, vil kunne stå sterkere i en 
videreutvikling av begge.

• MiNT/DiNT i Inderøy kan i større grad bidra til arbeidsplasser i kommunen
• MiNT/DiNT i Inderøy kan bidra til å styrke de estetiske linjene ved Ivgs, og dermed befeste at Ivgs’ sin posisjon
• MiNT/DiNT i Inderøy kan bidra til videreutvikling av, og befeste Inderøys status som kulturkommune
• MiNT/DiNT i Inderøy kan bli en del Inderøy 2020 gjennom bevisst satsing fra kommunen i s.arbeid med NT 

fylkeskommune.

Invest.  Krav om fast orientering til formannskapet.  Det er ikke nye prosesser/prosjekter til vurdering 
p.t.  Ny prosjektleder fokuserer hovedsakelig på å følge opp allerede vedtatte prosesser/prosjekter. 
Det mest påtrengende – i alle fall for Inderøy sin del - er fortsatt å få avklart fremtidig IKT-strategi.   

Fylkesmannens lovlighetskontroll budsjett.  Fylkesmannen har ingen merknader og skriver slik i brev 
av 20.04: ”Fylkesmannen har foretatt en begrenset kontroll av kommunens årsbudsjett. Kontrollen er
avgrenset til inntektsanslag og vedtakets ordlyd. Fylkesmannen har ikke funnet det
hensiktsmessig med ytterligere kontroll av budsjett for 2010. Dette blant annet fordi at
budsjettet ble utarbeidet på et tidspunkt da prosessen med kommunesammenslåing var i en
tidlig startfase. Vi har derfor ikke grunn til å tro at prosessen har påvirket budsjettet i vesentlig grad.”

Eiermelding kommunale selskaper/engasjementer.  En sak er under forberedelse.  Kapasiteten 
tilsier at vi trenger noe mer tid; men at saken uansett vil komme en gang over sommerferien. (første 
eller andre kommunestyremøte etter sommerferien)

Samarbeidsavtale Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har gjennom brev av 28.4.2010 invitert 
kommunene i Nord-Trøndelag til å inngå avtale om samarbeid. I avtaleperioden på to år skal 
hovedfokuset ligge på arbeid med entreprenørskap, bl.a. gjennom et minimumskrav til kommunen 
om å gi etablerere gratis veiledning på minimum 5 timer. Dette kan utføres av kommunen selv eller 
noen kommunen har avtale med. Det Inderøy kommune skal få igjen ved inngåelse av avtale, er et 
utvidet tilbud på tjenester fra Innovasjon Norge som omfatter; hospitering, deltakelse på kurs, 
oppfølgingsmøter og noe spesielt tilrettelagt informasjon. Det vil bli gitt ytterligere informasjon om 
rammene for avtale mellom Innovasjon Norge og kommune i tillyste RUP-møte 14.6.2010. 

Rådmannen mener utspillet fra Innovasjon Norge er interessant, og anbefaler at Inderøy kommune 
går inn i nærmere drøftinger med Innovasjon Norge omkring inngåelse av en eventuell avtale etter 



ovennevnte RUP-møte. Forslag til avtale legges fram til politisk behandling før endelig 
avtaleinngåelse.

Rup.  Det skal gjennomføres et fellesmøte med Invest og fylkeskommunen vedrørende Regionalt 
utviklingsprogram 15.05. I utgangspunktet møter ordfører og rådmann.  (avklares endelig i 
formannskapet) Når det gjelder fokuspunkter fra Inderøy kommunes side antas at tidligere avklarte 
priorterte prosjekter poengteres:

- Vegprosjekter i henhold til prioritering.
- Undergang og rundkjøring Straumen sentrum i forbindelse med utbygging av Ness.  

(vegmidler og Rup-midler)
- Inderøy 2020 – delfinansiering og medvirkning
- Næringsarealer Røra
- Kulturcampusprosjektet – så langt det vedrører Rup.
- Bredbåndsutbygging – spesielt.

Det forutsettes en nærmere drøfting i formannskapet – eventuelt i sammenheng med sak 
Rådmannen orienterer.

Inn på Tunet.  Prosjetmidler stat.  Rådmannen har – i samråd med ansvarlige hos fylkesmannen –
funnet det lite formålstjenlig  for Inderøy kommune å søke om Inn På Tunet midler fra 
departementet i denne første runden. Vi er informert om at 1) midlene er ytterst begrensede 2) 
andre prosjekter og lenge planlagte prosjekter ville uansett få prioritet.   Vi vil starte arbeidet med å 
fremme en mulig ny søknad til neste søkerunde til høsten. Vi er lovet bistand og medvirkning fra 
fylkesmannens fagpersonell.

Bankanbud.  Det vises til orientering i forrige rapport. Vi forbereder for tiden et eget anbudsgrunnlag 
ved bistand fra Kommunalbanken.  Det  var forutsatt en nærmere orientering fra rådmannen i 
formannskapet i forrige møte. Dette vil skje i kommende.

Streik.  10 minutter før redaksjonen avsluttes…, meldes om streik i kommunal sektor. Fra KS- sine 
hjemmesider sakses:

Meklingen førte ikke fram. Rundt 17000 arbeidstakere er dermed tatt ut i streik fra arbeidstidens 
start fredag 28. mai. 

Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å legge fram en skisse.

Kommuner og fylkeskommuner hvor arbeidstakere er tatt ut i streik, rapporterer til KS (se skjema i rammen 
nedenfor). Medlemmenes rapporter sammenstilles av KS som informerer Helse- og omsorgsdepartementet 
og Statens Helsetilsyn om forhold som kan ha innvirkning på liv og helse. Se for øvrig kontaktinfo til 
beredskapsgruppa i rammen nedenfor.

KS vil informere om streiken her på våre hjemmesider. Det vil fortløpende bli informert om eventuelle 
opptrappinger av streiken. For bedre oversikt over f.eks skoler og barnehager som er tatt ut i streik, 



oppfordrer vi til å gå inn på hjemmesidene til aktuelle kommuner og fylkeskommuner. Se oversikt over 
første streikeuttak i rammen nedenfor.

Nærmere 17000 ansatte er meldt inn til å bli tatt ut ved en eventuell streik. Fordelt på sammenslutninger ser 
dette slik ut:
- LO Kommune: 9896
- Unio: 6033
- YS-K: 820
- Akademikerne kommune: 295

KS får kun innmeldt antall personer i hovedsammenslutningene og i hvilke kommuner/fylkeskommuner 
disse er varslet tatt ut. Nøyaktig hvilke arbeidssteder som rammes er det kommunene/fylkeskommunene 
som får beskjed om. Følg derfor med på den enkelte kommunes/fylkeskommunes nettside for mer detaljert 
informasjon.

Kommunen anser seg rimelig godt forberedt på å håndtere en mulig streikesituasjon.  Ingen er foreløpig tatt 
ut i Inderøy kommune. 


