
Rådmannen orienterer  formannskap og hovedutvalg oktober 2010.

Sykefraværet.  Den gunstige fraværsutviklingen videreføres i september og bekrefter tendensen 1) 
en vesentlig nedgang i sykefraværet og 2) en sterkere nedgang enn på landsbasis.  Det vil si at 
sannsynligheten for å nå delmålet om i 2010 å komme under 10 % øker.(fraværet var i 2009 12 %)

Heltid/deltid.  Inderøy kommune v/enhet for bistand og omsorg har inngått en intensjonsavtale med 
de mest sentrale fagforbundene om aktivisering av ulike virkemidler for å redusere deltidsbruken. I 
intensjonsavtalen pekes det særskilt på:

• Ulike turnuslenger opptil 6 måneder 
• Lengre vakter 
• Annen type helgemønster 
• Fleksibel turnus 
• Arbeide på flere arbeidsplasser 
• Større turnuslag 

Avtalen gjelder fram til 31.12.2011

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

Klagebehandling – byggesak 2009/2127. Kommunen har mottatt endelig vedtak på klage til 

Byggesak 2009/2127, Helgesen og Worum, søknad om tillatelse til tiltak for enebolig i Nessveet 60. 
Saken ble behandlet i Natur: PS 17/10, 15.02.2010 og PS 26/10, 25.04.2010

Etter en gjennomgang av saken har ikke Fylkesmannen merknader verken til kommunens behandling 
av saken eller det skjønn som kommunen har gjort i vurderingene av dispensasjonen. Kommunens 
vedtak stadfestes.

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

Rup-samling 25.11.  Fylkeskommunen inviterer til samling med kommunene i Nord-Trøndelag for 
gjennomgang av utkast til Rup-dokument for 2011.  Dokumentet foreligger ikke p.t, men antas å 
være tilgjengelig til formannskapets møte.  Det vil bli gitt en nærmere orientering som grunnlag for 
eventuell  diskusjon.

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

Samhandlingsreformen- koordinator. Samhandlingsreformen er lansert. Fortsatt er det usikkerheter 
om hvordan reformen i praksis skal håndteres.   Fra administrasjonen i KS Nord-Trøndelag foreligger 
en henvendelse vedrørende ønskeligheten av en felles ressurs for veiledning, koordinering og støtte 
til kommuner og kommunegrupper med sine prosjekt i forbindelse med forberedelse av innføring av 
ny helsereform. Verran har allerede bekreftet positivit interesse.  Rådmannen finner at dette kan 
være interessant men vil avvente og gi en tilbakemelding til etter møtet i Hovedutvalg folk.  
Realitetsbehandling vil først bli aktuelt dersom et større antall kommuner bekrefter interesse.

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



Status bestillingstransport. Det blir arrangert et nytt møte mellom NTFK og Inderøy kommune 2. 
november. I dette møtet vil samordning av servicetransport og tilrettelagt transport for 
funksjonshemmede være temaet (TT-transport).  Fylkeskommunen har utfordret kommunene på 
samordningsbehovet/løsninger før realitetsbehandling av vår opprinnelige søknad.

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

Ferdaminne. Evaluering. Se eget notat. Rådmannen oppfatter denne evalueringen som en del av et 
videre grunnlag for å se nærmere på en strategi for attraksjonsutvikling/festivalutvikling etc.  Det er 
naturlig å definere dette som en delutredning under Inderøy 2020.

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

Sentralvarmeanlegg – Venna. Det foreligger nå en innstilling til valg av anbyder/løsning som er til 
vurdering i administrasjonen.  Rådmannen vil orientere nærmere om status i kommende møter i 
hovedutvalg natur og formannskap.

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

Invest-samarbeidet.  Nyansatt prosjektleder Jon Ivar Hovd har sagt opp sin stilling fra 15.11.  
Grunnlaget for nyrekruttering er til intern vurdering.  Forutsetningene for igangsetting av en 
utredning av samarbeide på barnevernsområdet er nå endelig etablert. IKT-strategiutredningen er 
dessverre ytterligere forsinket. Det pågår en utredning om et felles prosjekt for ivaretakelse av 
ungdom som har problemer med overgang skole/arbeidsliv.  Felles formannskapsmøter avvikles etter 
planen i november. (egen innkalling)

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

Klokkarstu. Med grunnlag i drøftinger i siste formannskap, jfr. også fortolkningen av opprinnelig 
vedtak rundt videre utleie, ble leieavtalen med Edel Bøe om Klokkarstu forlenget ut 2011.  I ettertid 
har Edel Bøe informert om at hun ikke ville videreføre driften i egen regi og eventuelt fremleie for 
resterende del av leieperioden. Dette har kommunen så langt tatt til etterretning og avventer 
eventuell søknad fra Edel Bøe om godkjenning av fremleie.

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

Juleavslutning.  Årets store ansattesamling, hvor også kommunestyrets representanter er invitert, 
går av stabelen i Inderøy Kulturhus 10. desember.  Det legges opp til å invitere ansatte i Mosvik 
kommune til samlingen og la dette inngå som et av flere tiltak i kulturbyggingen – ny kommune.


