
Rådmannen orienterer august 2010.

Nye inderøyninger!

Onsdag 18. august kom de første av i alt 8 menn fra Sudan som skal bo på Straumen. De kommer fra 
forskjellige mottak i regionen, og er mellom 19 og 55 år. De kommer fra Afrikas største land, der det 
har vært borgerkrig i mer enn 50 år. Syv av mennene skal bo i hybelhus hos Sølvi og Moran Weisi.  
Alle har hatt litt norskundervisning på mottakene, og flere av de snakker engelsk. Ellers har de 
arabisk som morsmål. De skal snart i gang med norskundervisning og språktreningsplasser .

Flyktningetjenesten.

Etter vedtaket om å  ta i mot imot 15 flyktninger i året i årene fremover,  har det vært nødvendig å 
reetablere en flyktningetjeneste. Tjenesten er lagt under enhet for helse, rehabilitering og 
barnevern, hvor Bente Molde er enhetsleder. Frid Bogen har det koordinerende ansvaret for 
tjenesten, inkludert norskopplæringen. Nytilsatt flyktningemedarbeider/programrådgiver  Knut 
Langlid skal ha ansvar for bosetting og oppfølging i forhold til hver enkelt. Han skal også være 
rådgiver i forhold til introduksjons-/kvalifiseringsprogrammet .i Norge.  I teamet  - som også omfatter 
undervisning – inngår også Ann Kristin Flatøy Louis.

Frivilligsentral.

Kommunen har mottatt kr 145.000 i statstilskudd til etablering av Frivilligsentral. 

Det er etablert et interimstyre for Inderøy Frivilligsentral, sammensatt av Norsk forening for 
utviklingshemmede, Norske kvinners sanitetsforening, Lions Norge, avd Inderøy, Inderøy Røde kors, 
Inderøy ungdomsråd og Inderøy kommune. Det vil umiddelbart bli satt i gang arbeid med etablering 
og med utarbeidelse av søknad om tilskudd til drift for 2011.

Det vil bli eventuelt bli fremmet en egen sak med forslag til endelig  dimensjonering,  organisering og 
finansiering.

Psykologstilling.

Kommunen har mottatt tilskudd til opprettelse av psykologstilling i helsestasjon/familiesenter kr 
500.000. Dette gir et vesentlig kompetansetilskudd til tjenesteområdet.

Den statlige støtteperioden er tre år – med avtrappende støtte over tid.  I sak 19/10 Disponering av 
midler til forebyggende helsearbeid ble det avsatt midler til kjøp av psykologtjeneste alternativt til 
kommunal egenandel ved søknad om statstilskudd.



Finansieringen av den nye deltjenesten er på plass inneværende år og forutsettes å kunne innpasses 
innenfor gjeldende ramme for enhetsområdet over tid. (interne omdisponeringer)   Det er likevel 
aktuelt å fremme en egen sak for politisk nivå.

Svikt i vannforsyningen til Røra.

Torsdag den 05.08 (kveldstid) sviktet vannbehandlingsanlegget på Røra (Røflo) og en stor andel av 
hovedledningsnettet på Røra var tømt for vann.  En svikt i varslingsanlegget gjorde at driftspersonell 
først ble tilkalt etter at abbonenter varslet.  Det er sannsynlig at svikten kan være utløst av 
lynnedslag eller lignende.

Produksjonen kom i gang ca 22.30;  ettersom rentvannsanlegg og ledningsnett var tømt for vann,  var 
vannleveranser til adekvat kvalitet først på plass ut på fredag. Dette medført stans i produksjonen 
ved Røra Fabrikker store deler av fredagen.

Det er naturlig  gjennomført møter med Røra Fabrikker i denne forbindelse og satt i gang/under 
iverksetting korrigerende tiltak.   Et av tiltakene er å etablere en ekstra ”varslingskanal” til 
beredskapspersonell i tilfelle produksjonssstopp . (svikt i UV-anlegget) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv datert 25.06.2010 - praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven § 12

Fradeling av tomter på/i tilknytning til  landbrukseiendommer har kommet i fokus.

Landbruksminister Lars Peder Brekk sendte ultimo juni ut et eget brev om ovennevnte til kommuner 
og fylkesmenn m.fl.

Rundskrivet vedlegges. Rådmannen har – spesielt hensett til enkeltsaker  i den senere tid hvor det er 
søkt om dispensasjon for kommunedelplan for fradeling -  gjort en vurdering av om rundskrivet 
indikerer endringer i retningslinjer som kan påvirke behandlingen av denne typer saker.

Landbruksministeren skriver blant annet følgende:

”I områder hvor det er ønskelig å styrke bosettingen bør det kunne legges ut flere LNFR-
områder med mulighet for spredt boligbebyggelse, og gis tillatelse til fradeling av 
enkelttomter etter jordlovens delingsbestemmelse. Slik fradeling kan bare skje på arealer 
som har liten betydning for landbruksdriften, og boligbebyggelsen må ikke vanskeliggjøre 
eksisterende landbruksdrift.”

Rådmannen vurderer dette slik at en gjennom planprosesser skal kunne ha et større fokus på 
å legge ut områder for spredt boligbygging. Her har Inderøy kommune over lengre tid vært 
en foregangskommune, men det er viktig å understreke at det pr dato ikke er åpnet for 
spredt boligbygging innenfor plangrensene til kommunedelplan Straumen. 

For øvrig framstår rundskrivet som en oppfordring til økt romslighet knyttet til fradeling av 
gårdstun der det er gode muligheter for å selge resten av arealene som tilleggsjord til 
nærliggende bruk, jamfør det som er sagt i rundskrivet: 



”I slike saker vil ofte hensynet til økt harmonisering mellom eiendomsstruktur og 
bruksstruktur for eiendommen som fradeles, og hensynet til å skape en attraktiv boenhet for 
resteiendommen begge, trekke i retning av at det gis delingssamtykke.”

Landbruksministeren avslutter for øvrig med å understreke at:

”Avslutningsvis viser jeg til at Rundskriv M-4/2003 Omdisponering og deling fortsatt gjelder. I 
dette redegjøres det nærmere for de rettslige rammene for behandlingen av delingssakene.”

Fylkesmannens beslutning i klagesak. Dispensasjon fra kommuneplanen, fradeling av boligtomt på 
Fagervold gnr. 3/8 i Inderøy.

Søker var  Audhild K Dahl/Tor Dahl og Inderøy kommunes vedtak er påklaget av fylkesmannen i Nord-
Trøndelag.

Fylkesmannen i Nordland var oppnevnt som settefylkesmann til behandling av klagen og har fattet 
følgende vedtak:

Fylkesmannen opphever Inderøy kommunes vedtak av 15.februar 2010. Det fattes videre nytt 
vedtak i saken at søknaden avslås. Fylkesmannen kan i nærværende sak ikke se at fordelene ved å 
innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. Plan og 
bygningslovens §19-2 annet ledd annet punktum.

Avgjørelsen kan ikke påklages jfr. Forvaltningsloven §28. Sakens parter er underrettet av 
fylkesmannen i Nordland. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Møte om Regionalt utviklingsprogram 11.8.2010

INVEST-kommunene møtte Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) til det årlige møtet om Regionalt 
utviklingsprogram (RUP) den 11.8.2010. Fra kommunene møtte ordførere, rådmenn og 
næringsansvarlige samt prosjektleder INVEST Jon-Ivar Hovd. Fra NTFK møtte fylkesråd for regional 
utvikling Ingvild Kjerkol og representanter fra administrasjonen. I tillegg møtte Innovasjon Norge og 
Fylkesmannens landbruksavdeling fra det regionale partnerskapet.

INVEST presenterte følgende felles prioriterte satsinger og utfordringer:

• Ungdomsprosjekt: Hindre frafall fra videregående skole
• Forprosjekt kommunedelplan vei: Ny Rv 17/720
• Landbruk, viltforvaltning og miljø
• Felles arealplan sjø
• Besøksnæring/arrangementsutvikling
• Attraktivitet og attraksjonsutvikling
• Kommunale næringsfond
• Status Innherredsprogrammet



• Ungdom og næringsutvikling
• Skogavvirkning – råstoff
• Folkehelseprosjekt
• Steinkjer – Trondheim

Inderøy presenterte følgende prioriterte utfordringer:

• Mosvik og Inderøy – nye Inderøy kommune fra 2010
• Inderøy 2020
• Kulturcampus Inderøy
• Straumen – sentrumsutvikling
• Røra – regionale næringsarealer
• Vegprosjekter – behov i Inderøy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitasjon til dagskurs i landbrukslovgivningen 21. september 2010

Fylkesmannen inviterer til dagskurs i landbrukslovgivningen 21. september 2010 kl 09:30 – 15:00 i 
Statens Hus, Steinkjer. Invitasjonen gjelder både saksbehandlere og folkevalgte. Påmelding innen 
15.9.2010 til ako@fmnt.no eller aef@fmnt.no.



Sykefraværet til og med juli.

Vi har så langt i år registrert en reduksjon i sykefraværet på nærmere 30 %.  (eller i snitt 12 årsverk på 
årsbasis)  Dette er meget positivt. Med forbehold om at sammenhenger mellom årsak og virkning på 
dette området alltid vil være usikre må vi anta at – selv om det er en generelt nedadgående trend i 
sykefraværet på landsbasis – ser effekten av en betydelig innsats i Inderøy kommune siste år for å 
øke nærværet.

En ren fremskrivning av utviklingen så langt gir en prognose på årsbasis for totalfraværet på ca 8,5 %. 
(ned fra 12 % siste år) En fremskrivning basert på et fravær resten av året tilsvarende fjoråret, gir en 
prognose på i underkant av 10 %.  Om den siste prognosen holder vil vi i 2010 registrere det nest 
laveste fraværstallet etter 2002.
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