
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg januar 2011.

Regnskapet 2010.  Regnskapet vil blir avsluttet innen fristen 15.02.2011. Kommunens årsrapport 

m/beretning vil bli sluttført innen 01.04. Selve regnskapet vil kunne distribueres til neste møterunde. 

Det vil være lite hensiktsmessig å være detaljert i redegjørelsen i denne omgang, men regnskapet vil 

komme ut med et positivt avvik fra budsjett – og bedre enn forventet. Avgjørende er merinntekter 

fra skatt og rammetilskudd i størrelsesorden 2,5 mill. kroner, merinntekter skjønnsmidler barnehager 

på nesten to mill.  kroner, og visse besparelser i rentekapitlene.  Driftsbudsjettene går samlet sett ut i 

balanse,  med visst negativt avvik på området Kommunalteknikk og Helse, rehab hvor 

barnevernskostnadene går utover budsjett og blir høyere enn forventet.  Bistand og omsorg kommer 

ut med besparelser. Alt med forbehold om endelige tall !! 

Utbyggingsprosjektene. Vi arbeider nå med å detaljere budsjetter og planer for inneværende år med 

grunnlag i vedtatt budsjett m/overordnede handlingsplaner.   Det vises til investeringsplanen i 

budsjettet.  I forhold til siste rapporter er rådmannen ikke kjent med vesentlige avvik fra forventede 

fremdriftsplaner eller gitte budsjettrammer for utbyggingsprosjekter i kommunal regi. Vi forventer at 

Inderøy Helsehus i løpet av nærmeste fremtid er i gang med sitt bygg og slik at vårt  

helsehus/administrasjonsbygg kan være klar for sluttføring av omgjøring november 2011. Når det 

gjelder Nessjordet er rådmannen i dag informert om at Grande Eiendom ikke regner med å være 

ferdig med nybygg før våren 2012. Dette er ikke direkte uventet. Det er for øvrig inngått avtale (med 

forbehold om politisk godkjennelse) med Fuglesang Dahl A/S om opsjon på kjøp av B5.

Boligtilretteleggingen eks Ness.  Gangstadhaugen fase 2 er under ferdigstilling og et større antall 

tomter solgt.  Det er mulig at Gangstadprosjektene isolert sett kan komme ut med et mindre 

underskudd. Endelig regnskap får vise. Forprosjektutredningen for Åsenfeltet er under sluttføring og 

vil vi ha et grunnlag for å beslutte igangsetting i nærmeste fremtid. Reguleringsplan for Kirknesvågen 

med sikte på frigjøre boligarealer i sentrum er igangsatt. Det arbeides med en privat reguleringsplan i 

Straumen for frigjøring av ytterligere arealer for eneboligtomter på Solhaugen.

Sykefraværet. Endelige tall  for 2010 er så godt som klare. De viser et samlet fravær på 8,9 %, mot 12 

% i 2009.  Det forventes et samlet fravær for kommune-Norge på litt over 9 %, dvs vi har nådd vårt 

delmål for 2010 om å komme ut bedre enn snittet. Målsettingen er 8 % innen 2012.

Kommunesammenslåingsprosjektet. Prosjektet er nå ”administrativt” ferdig strukturert og krever 

betydelige utredningsressurser. Så langt drives prosjektet innenfor rammen av den samlede 

ordinære bemanningsressurs som de to kommuneorganisasjonene har til disposisjon.  Dette er 

krevende og det settes nå fart i arbeidet med å hente inn ekstern støtte på grunnlag av det 

ressursbehov som 14 delprosjekter har identifisert.  Fra staten er foreløpig mottatt 5 mill. kroner i 

forskudd til prosjektet – mens det er omsøkt nærmere 20.

Gap-prosjektet. Rådmannen har registrert spørsmål om ungdomsskolens Gap-satsning og fremtiden. 

Spørsmålene er stilt med bakgrunn i spredte forestillinger om at modellen er under avvikling. Fra 

rådmannens side vil presiseres følgende: Gap-prosjektet er – med basis i politisk vedtak og internt 

god forankring i kommunens fag- og elevmiljøer – etablert for å bli.  Det vil fortløpende bli gjort 

justeringer av innhold og metodikk for å sikre samsvar med sentrale forskriftskrav.



Notat.  Transporttilbud til funksjonshemmede.  Gjennomføring av samordning  TT-kort og 

servicetransport.  Forberedelse til utvidet ordning med bestillingstransport.

Tilrettelagt transport til funksjonshemmede (såkalt TT – kort) tildeles av tildelingsnemd bestående av 

saksbehandlere fra enhetene B/O og H/R i tillegg er det en brukerrepresentant med. Ordningen er 

underlagt retningslinjer fra Nord Trøndelag Fylkeskommune (NTFK). I forbindelse med Inderøy sin 

søknad om utvidelse av bestillingstransport i Inderøy ba NTFK v/ Harald Overein om et møte for å 

diskutere muligheter og begrensninger.  NTFK har gitt tilbakemeldinger på at tilrettelagt transport 

(TT – kort) og servicetransport samordnes før man går videre med bestillingstransport.

Samordning av (TT- kort) og servicetransport medfører endringer for enkelte av dagens brukere av TT 

– kort. Denne orienteringen er en generell orientering om konsekvensene av en samordning av 

tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-kort) og servicetransport.

Innledning

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.



B/O har hatt ansvaret for prosessen omkring samordning av TT – kort og servicetransport. Enheten 
har i løpet av 2010 invitert brukergrupper for å informere om hva en samordning vil medføre. I tillegg 
har brukerrådet for eldre og ungdomsrådet blitt hørt i saken om bestillingstransport.

TT – kort:

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT- ordningen) er ett fylkeskommunalt ansvar, men 
administreres av fylkeskommunen og kommunen i fellesskap. 
Formålet med TT- ordningen er å gi funksjonshemmede et tilbud slik at de har en mulighet til å delta i
aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. Ordningen er beregnet på personer 
som på grunn av forflytnings- og/eller orienteringshemming ikke uten vesentlige vanskeligheter kan 
bruke vanlige kollektive transportmidler. TT- transport er ikke en sær- transport, men må ses som et 
tilpasset kollektivtilbud. Dette innebærer at transporten skjer fra dør -til- dør, men at gjennomføring 
kan skje på måter som ellers for kollektiv transport mht tidspunkter, samordning, bestilling osv . 
Transportordningen for funksjonshemmede er ikke lovfestet tilbud og den enkelte kommune er 
klageinstans. Klager på avslag behandles i samsvar med regler for klagebehandling i 
forvaltningsloven. Dersom en klage avslås med begrunnelse i at kommunens kvote for antall brukere 
er oppfylt, kan personen settes på venteliste. Godkjent bruker settes også på venteliste dersom 
klageorganet tar klagen til følge samtidig som kvoten er oppfylt 

Med TT-kort får man dekket et bestemt antall reiser med drosje eller spesialbil. Det betales en 
egenandel (20% av faktiske kostnader) for hver tur. 

Tildeling av antall TT – kort brukere er basert ut fra 1,5% av innbyggertallet i kommunen – for Inderøy 
utgjør dette 87 TT – kort brukere. Inderøy kommune har til enhver tid benyttet maks antall tildelt 
brukere (87). I tillegg er det en venteliste med søkere - omtrent 20 søkere pr des 2010. Ved ledighet 
tildeles disse TT – kort. Ledighet oppstår ved dødsfall eller når TT – kort tilbakekalles. Tilbakekalling 
kan skje hvis bruker ikke benytter kortet tilstrekkelig eller hvis kortet ikke benyttes i tråd med 
gjeldende retningslinjer. 

Servicetransport:
Dette er faste serviceruter turer til fastlagte tider som kjøres ut i fra behov som kan brukes av alle 
innbyggere i kommunen. I tillegg er det tilbringertjeneste til nærmeste annet kollektivtilbud. 
Personer med brukergodkjenning hentes på og bringes til hjemmeadressen. For Inderøy kommune 
etableres et tilbud som dekker hele kommunen 2 dager i uken. Tilbudet er åpent for alle, og er i 
tillegg en dør- til dør transport. Det betales busstakst.

Konsekvenser:

 Søkere på TT – kort, deles inn i to grupper, hvor gruppe 1 fremdeles skal ha TT – kort og 
gruppe 2 skal benytte servicetransport

o Av dagens 87 TT – brukere, flyttes 27 brukere over til gruppe 2. I en overgangsfase vil 
de få tilbud om å beholde dagens ordning fram til 01.03.2011 – deretter må de 
benytte servicetransport.

o 9 av 20 brukere som i dag står på venteliste kan tilbys TT – kort resterende 11 tilbys 
servicetransport

o Det vil bli en “ledighet” på 18 TT – kort som kan tilbys nye søkere, utover dagens 
venteliste, som faller inn i gruppe 1.

o

 Kriterier ift gruppe 1 og gruppe 2 er konkretisert og tydeliggjort i større grad nå enn tidligere. 
Noe som medfører at flere av søkere til TT – kort vil få tilbud om servicetransport.



De som får endret sitt transport tilbud fra TT – kort til servicetransport kan oppleve at de mister noe 

av fleksibiliteten. TT – kort kan benyttes når som helst og kan benyttes til transport til 

omkringliggende kommuner. På en annen side er TT – kort dyrere enn servicetransport, man betaler 

20% egenandel, og man kan ikke benytte TT – kort ubegrenset. Servicetransport er to dager i uken 

gjennom hele året og til faste tider. Det positive med servicetransport er blant annet at dette kan 

benyttes ubegrenset og man betaler busstakst, samt at det favner flere innbyggere.

NTFK har en målsetning, med å samordne TT – kort og servicetransport, om at antall TT – kort 

brukere i Inderøy skal reduseres. Ut fra at dette er en relativt kostbar ordning. De har også gjort seg 

erfaringer fra andre kommuner som tilsier at antall TT – kort brukere reduseres og ventelister 

avskaffes/reduseres. Dette er noe man kan anta vil skje i Inderøy.

Når en samordning av TT – kort og servicetransport er på plass kan man, iflg NTFK, gå videre i 

prosessen med å utvikle transporttilbudet i Inderøy med blant annet tilbringertransport til Røra.


