
Rådmannen Inderøy 1729 orienterer formannskap og hovedutvalg juni 2011. (Orienteringen 

vedlegges  også som referatsak til fellesnemnda)

Tertialrapport 2011. Med en egen tertialrapport denne måned er det naturlig og henvise til denne.  

Noen enkeltforhold tas opp særskildt i månedsrapporten.

Klokkarstu.  Nyåpning av Klokkarstu vil skje under Inderøyfest. Det er inngått avtale med to av 

Inderøys dyktige kunstnere som  vil holde hus her de nærmeste årene.  Lokaler vil også bli stilt til 

disposisjon for andre så langt som naturlig. (utstillinger mv) Rådmannen innser at de opprinnelige 

føringer for bruk av Klokkarstu kan virke begrensende på vår evne til over tid og ta vare på huset . Vi 

skal se nærmere på Klokkarstus langsiktige posisjon i sentrumsmiljøet i sammenheng med den 

planlagte sentrumsutredningen.

Nessjordet. Vi planlegger et informasjonsmøte i Inderøy Rådhus 01.06 og hvor vi også inviterer eiere 

og velforeninger til å oppdatere på sine planer.  Hovedfokus fra kommunens side vil være på den 

planlagte partnerskapsavtalen for sentrumsutvikling som er under sluttføring.  Jeg håper å kunne 

legge fram et utkast for formannskapet direkte i møte.

Invest. Det er i senere tid avholdt møter i så vel den politiske som administrative styringsgruppen.  

Det er fortsatt fokus på å få gjennomført tidligere vedtak – så som utredning barnevern som fortsatt 

står i stampe. Det forberedes utlysning av ny prosjekt-/sekretariatsleder og det forventes at denne 

skal kunne lede delutredninger – så som barnevernsutredningen.  Det arbeides fortsatt med IKT-

strategi utredningen.  Prosjektet “Felles AD” er under sluttføring av fase 1. Administrativ 

styringsgruppe har bedt om å få seg forelagt en oppdatert plan for nye anbud.  Felles 

kommuneoverlege er satt på vent inntil videre. Rekrutteringsutfordringen er åpenbar og en felles 

løsning forutsetter åpenbart andre “fellesløsninger” i tilegg – løsninger som etablerer et miljø og 

apparat rundt en eventuell felles kommuneoverlege.

Utredning Lensmyra. På en grunn av en glipp i forbindelse med utlegging på Doffin er anbud lagt ut 

med frist 12.06 og med sikte på beslutning før sommerferien. Vi regner med å ha et 

beslutningsgrunnlag vedrørende Lensmyra som næringspotensiale i løpet av oktober. Det forutsettes 

finansering av utredningen over Invest Næringsfond og det vil bli utarbeidet egen sak.   

Administrasjonsbygget – Inderøy Rådhus. Offisiell åpning er lagt til 10 juni  - samme dag som 

åpningen av Inderøyfest.  De har tatt tid og sluttføre de siste arbeider, men vi regner med at hus og 

utomhus skal fremstå fullt ferdig til åpningsdagen.  Det oppleves at de nye lokalene blir verdsatt av så 

vel ansatte som besøkende.  Vi må gjøre en del tilpasninger av utrustningen i standardkontorene på 6 

kvm for at det skal fungere optimalt på samtlige arbeidsplasser.

Flagvegen – rasteplass. Vi har hatt en “designklasse” ved Verdal Videregående skole til å utarbeide 

forslag til utforming av plassen. Denne foreligger nå.  Det legges opp til et  begrenset prosjekt 

kostnadsmessig og vil vi bruke noe tid på ferdigstilling.  Plassen vil i første omgang bli asfaltert.



Enhetsleder Elin Andersen (NAV-sosial) slutter i stillingen som Nav-leder  for å gå over til ny 

rådgiverstilling hos fylkesmannen.  I samarbeid med NAV forberedes i disse dager nyrekruttering. 

Utredning Sundsøya. Formannskapet har gitt rådmannen i fullmakt å utrede vår eierstrategi rundt 

Sundsøya – så vel eierskap i aksjeselskap som grunn.  Vi har behov for en ekstern vurdering og har i 

disse dager ute en forenklet tilbudsforespørsel i markedet.  Rådmannen ser for seg at ny sak med 

vurdering og innstilling først kan fremmes september/oktober.

Kommunebarometeret. Som meldt over våre nettsider rangeres Inderøy kommune som nr 41 blant 

429 norske kommuner etter en “prestasjonsindikator” utarbeidet av Kommunal Rapport  omfattende 

delindikatorer for  enhetskostnader, oppvekst, administrasjon, bistand og omsorg , økonomi og 

brukerperspektiv. Selv om indikatorens verdi og treffsikkerhet sikkert kan diskuteres, må vi se på 

dette som positivt. Resultatene vil bli nærmere omtalt i årsrapporten.

Nærvær/Sykefravær.  Det skal rapporteres månedlig og det vises til tertialrapporten.  Vi har hatt en 

positiv utvikling i 2010 og denne fortsetter inn i 2011. Dette gir oss godt håp om å nå målsettingen 

om 92 % nærvær innen 2012.

DMS Inntrøndelag er offisielt åpnet.  Det er en milepel i arbeidet med å tilrettelegge for 

samhandlingsreformen i vårt område. Så langt fremstår etableringen som en god løsning for brukere 

i nedslagsområdet.

Tilsyn/revisjon. Vi har hatt tilsyn fra fylkesmann/Helsetilsyn vedrørende systemer for å sikre riktig 

ernæring for våre institusjonsbrukere.  Det foreligger ikke sluttrapport, men vi får avvik for 

mangelfull dokumentasjon/journalføring.  Riksrevisjon kommer til Inderøy i slutten av juni for å 

“revidere” barnevernet.  (kommunen er plukket ut i  en landsomfattende undersøkelse) Rådmannen 

registrerer at vi ikke tas på praksis i våre tjenester i forbindelse med tilsyn og revisjoner, men på 

evnen til skriftlig å dokumentere “hva som er gjort og begrunnelsen for det”.  

Vegløsning Sakshaug – skolene. Rundkjøring og undergang Ness/sentrum. Det er i senere tid 

gjennomført et møte på politisk og administrativt nivå mellom Inderøy kommune , Nord-Trøndelag 

fylkeskommune og Vegvesenet.  Fylkesråd Tor Erik Jensen møtte fra fylkesrådet. 

Det ble lagt fram foreløpige skisser for løsninger for skoleområdet.  Vegvesenet skisserer en kostnad 

for hovedalternativet i størrelsesorden og indikativt  65 mill. kroner (tunelløsning).  Ulike varianter 

(undergangsløsninger) kan løses innenfor kostnadsrammer i størrelsesorden og indikativt 40 mill. 

kroner .  I budsjettene er avsatt 25 mill. kroner. Vegvesenet vil kvalitetssikre alternativer før disse 

fremmes for behandling og beslutning i kommune og fylkeskommune.  Avstanden mellom avsatte 

midler og de foreløpige kostnadsestimater for foretrukne alternativer representerer en åpenbar 

utfordring.

For så vidt gjelder rv 755 – undergang og rundkjøring Ness/sentrum – signaliserte fylkesråden at han 

ville fremme sak til fylkestinget med tilrådning om aksept for et “forskotteringsprosjekt”  med en 

ramme på foreløpig 10 mill. kroner. (så langt ligger 5 mill. kroner inn i det fylkeskommunale 

planverket)  Dette er positivt. 




