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Saker til behandling



 

Inderøy kommune  

  Arkivsak. Nr.: 

  2010/1191-18  

 
  Saksbehandler: 

 
  Reidun Huseth 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 54/11 31.08.2011 

 

Nytt administrasjonsbygg - utsmykning trinn 2. Uteområdet. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Søknad:Inderøy kommune søker KORO om tilskudd til utsmykning av Inderøy rådhus trinn 2, 

uteområdet, basert på et kostnadsoverslag på kr. 450.000,- og en egenfinansiering på kr. 

300.000,-. 

 

2. Kommunes egenandel finansieres over disposisjonsfondet. 

 

3. Visjon for utsmykningen: 

a)Kunsten skal binde sammen uteområdet og kantine/inngangsparti visuelt og 

opplevelsesmessig og bidra til å skape helhet i området. 

b) Kunsten skal bygge bru mellom mennesker ved å bidra til glede, refleksjon og 

kommunikasjon. 

 

4. Kunstner 

Inderøy kommune ønsker en helhet i den totale utsmykningen av Inderøy Rådhus. Det 

overlates til utsmykkingskomiteen å gjøre endelig valg av kunstner. 

 

 
 
 
Vedlegg 
1 Forslag for permanent kunst Inderøy Rådhus 
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Bakgrunn 

 
I tilknytning til bygging av Inderøy rådhus ble det søkt om tilskudd fra KORO til utsmykning av 
inngangsparti og kantine, basert på en egenandel på kr. 200.000. KORO imøtekom søknaden med kr. 
50.000  i støtte til selve utsmykningen, og kr. 50.000. til kunstkonsulent, oppnevnt av KORO. Det ble 
nedsatt en utsmykningskomite. Komiteen har foretatt valg av kunstner, og har i møte den 12.08.11 
godtatt forprosjekt fra kunstneren Petter Hepsø (se vedlegg). 
 
Det vises til vedtak i sak 5/11 (23.03.11) i kunstutvalget, Avgrensing av område for utsmykning, Pkt. 2: 

Det tas opp sak i formannskapet om evt. utsmykning av utearealet som et trinn 2 i 
utsmykningen.  En utendørs utsmykning vil være en god oppfølging av Inderøy kommunes 
tidligere satsing på formidling av skulptur, jfr. etablering av Nils Aas Kunstverksted og 
Muustrøparken. Det må tas stilling til om det skal sendes ny søknad til KORO. Søknadsfrist er 1. 
september 2011. 

 
Videre vises det til følgende konklusjon i sak 7/11 (12.08.11): 
 

Utsmykningskomiteen mener det er avgjørende at man oppnår helhet i innendørs og utvendig 
utsmykning. Derfor er det ønskelig å engasjere Petter Hepsø i det videre arbeidet. 
Sak om utsmykning av uteområdet legges fram for formannskapet 30.08.11. Ved positiv 
behandling, sendes søknad om støtte til KORO innen 01.09.11  

 
For øvrig vises til framlegg til sak 58/10 i formannskapet. 
 

Vurdering 

 
Mange kommuner ønsker i dag å profilere seg som kunst- og kulturkommuner. Inderøy kommune var 
tidlig ute med en slik profilering. Kommunen ble lagt merke til, og som et resultat av satsing innen kunst 
og kultur, ble Inderøy kåret til årets kulturkommune i 1997.  Etableringen av Nils Aas kunstverksted var 
et tungt lodd på den vektskåla. 
  
Petter Hepsøs forslag til utsmykning av Inderøy Rådhus er helt i Nils Aas’ ånd, kunstnerisk, når det 
gjelder format, materialbruk og kvalitet i håndtverksmessig utførelse. Utsmykningen vil bli mer 
komplett om også uteområdet innlemmes i utsmykningen, og vil bli tilgjengelig for enda flere.  
 
Det er ingen tvil om at utsmykningen av Inderøy Rådhus bør bli en ny kunst-attraksjon i kommunen.  
 
Andre større kunstprosjekter er allerede under planlegging, både i regi av Inderøy kommune, andre 
institusjoner og privatpersoner. 
 
Her nevnes:  
 
P14, Ekstern kulturbygging  i Prosjekt kommunesammenslåing har f.eks. satt i gang utarbeidelse av 
forprosjektet  Arena Skarnsundbrua, et markerings- og samtidskunstprosjekt. Dette er et prosjekt som i 
stor grad er avhengig av eksterne samarbeidspartnere og ekstern finansiering.  
 
Det er under iverksetting et sentrumsutviklingsprosjekt Straumen, hvor kunstnerisk utsmykking naturlig 
vil være en sentral del. 
 
Videre avventes et forslag til mulig realisering av et prosjekt basert på Nils Aas sin ide «Akset».  
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I så måte står vi i utgangspunktet overfor flere mulige satsninger og av et - eventuelt - ikke ubetydelig 
omfang.  
 
Så langt er innarbeidet kr. 200.000,- (egenandel) til utsmykning av inngangsparti og kantine.  
 
Foreslått økonomisk ramme for utvendig utsmykning, kr. 450.000,- er basert på estimert kostnad for 
skulpturutsmykning i bronse.  
 
Det kan være flere aktuelle kilder for finansiering.  Et foreløpig byggeregnskap for 
Administrasjonsbygget med familiesenter viser at det ikke er rom for å ta inn nye «prosjekter» innenfor 
de gitte rammer.  
 
Alternative muligheter kan være Kommunesammenslåingsprosjektet, fond Inderøy 2020, 
disposisjonsfondet og avsatte midler til formannskapets disposisjon i 2011.  Rådmannen finner at det 
mest naturlige vil være å belaste disposisjonsfondet. 

 

Konklusjon 

Se innstilling. 
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Forslag for permanent kunst til Inderøy Rådhus 

 
av Petter Hepsø 
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Forslaget består i et todelt kunstprosjekt der disse står i sammenheng med hverandre. Første del består i en stor byste av en bjørn, 
hugget i bjørk, som foreslås plassert i resepsjonsområdet. Del to utgjør en serie med 20 små byster av ulike skikkelser, støpt i 
bronse, plassert på hyller langs veggen ifra resepsjonsområdet og innover i bygget igjennom kantineområdet fram til byggets nye 
del.  
 
Den store skulpturen vil være det første kunstelementet brukeren vil møte. Som vist på side 3 og 4 foreslås den plassert på en 
spesiallaget sokkel med ryggen  imot glassveggen vis avis vindfanget der publikum vil komme inn. Ut ifra bilder og tegninger antas 
dette å være den beste plasseringen, men dersom det viser seg at den vil fungere bedre et annet sted i rommet er forslaget 
fleksibelt.  
Motivet består som nevnt i en bjørn. Bjørnen er ikke formet for å gjengi et korrekt anatomisk eksemplar, men snarere som en 
skikkelse som relaterer seg til gjenkjennelse i menneskesinnet. Snuten peker svakt oppover og øynene er lukket slik at den 
fremviser introverthet, indre søken eller kanskje meditasjon. 
 
Serien med de små bystene relaterer seg til utsmykkingens første del ved at hver skulptur har det samme utsnittet som bjørnen og 
ved at de representerer en fortsettelse av kunstopplevelsen ifra resepsjonsrommet og videre innover i bygget. (Vist på side 7 og 8) 
Serien er allerede påbegynt og er i utgangspunktet en uendelig rekke i mulige motiver som gestalter skikkelser, individer eller 
tilstander som man sannsynligvis ikke tidligere har sett for seg, men som er ment som en utfordring til beskuerens 
imaginasjonsevne og kreative side. Hver lille skulptur har en egen historie, men innimellom kan enkelte av de danne en slags intern 
relasjon, kanskje som et eget kapittel i et lengre forløp. Eksempler hvordan bystene kan se ut vises på side 6 og 10. 
De fleste av bystene som eksisterer per i dag er unikater, det vil si at det kun eksisterer ett støp av de. Jeg har imidlertid støpt 
enkelte verk i opplag. Disse  fungerer som ”kjerneverk” som jeg ønsker å prøve i ulike sammenhenger. Praktisk ser jeg for meg at 
forslaget består i en blanding av spesielt utformede byster kombinert med noen verk ifra serien som allerede eksisterer. Slik jeg har 
forstått det er det et ønske at dyrearter ifra nærområdet innlemmes i kunsten. Jeg ser da for meg at de skulpturene som er spesielt 
modellert til stedet kan ta utgangspunkt i dette ønsket. Kombinasjonen av verkene vil dessuten være unik for prosjektet. 
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Teknisk/praktisk 
 

Sokkelen til den store bysten er spesiallaget rundt en indre ribbekonstruksjon av 22mm MDF. Rundt denne er det spent en kledning 
av fumo (bøyelig finér) som så er sparklet og malt. Fargen på sokkelen kan nok med fordel gjøres mørkere slik at den ikke står i for 
stor kontrast til gulvets fargetone. 
Serien med de små bystene monteres på små hyller, også laget i MDF. De monteres fast med en type skruer som ikke vil synes på 
hyllens underside. Hyllene foreslås malt i samme farge som veggen den monteres på. 
Forslaget til framdrift er diskutabelt, men jeg anbefaler at vi ikke setter for korte frister da det er viktig å sikre kvaliteten i prosjektet. 

 
 
 

 
Framdrift 

 
Desember 2011/januar 2012 Modellering av unike skulpturer 

Februar 2012 Støping av disse i bronse 
Februar 2012 Produksjon av hyller 

Mai 2012 Tilpassing av sokkel/maling 
Juni 2012Transport av kunstverk til Inderøy 

Juni 2012 Montering av kunstverk 
Juni 2012 Overtakelsesforretning 
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Budsjett 
 
 
 
Materialkostnader til treskulptur inkludert høvling og liming av emne                                                                                         14000,- 
  
Produksjon av sokkel hos møbelsnekker                                                                                                                                      7000,- 
 
Produksjon av hyller i MDF inkludert monteringsskruer                                                                                                                4000,- 
  
Støpekostnader bronse                                                                                                                                                               48000,- 
 
Atelierleie for produksjon                                                                                                                                                             26000,- 
 
Transport av kunst Oslo til Indreøy (stipulert)                                                                                                                                8000,- 
 
Transportkasser                                                                                                                                                                             6000,- 
 
Forsikring av bestilte verk                                                                                                                                                              2000,- 
 
Diverse kostnader til montering ink. verktøy, materialer reise kost/logi                                                                                       15000,- 
 
Kunstners honorar                                                                                                                                                                       94426,- 
 
 
Totalt                                                                                                                                                                                          224426,- 
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Inderøy kommune  

  Arkivsak. Nr.: 

  2011/740-2  

 
  Saksbehandler: 

 
  Kirsten Skjervold Letnes 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg Natur 53/11 29.08.2011 

Hovedutvalg Folk 31/11 30.08.2011 

Formannskapet 55/11 31.08.2011 

Inderøy kommunestyre   

 

Tertialrapport. Regnskaps og aktivitetsutvikling pr. 20.08.2011 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
Tertialrapporten tas til etterretning. 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg - Tertialrapport. Regnskaps og aktivitetsutvikling pr. 20.08.2011 
 
 
 

Bakgrunn 

 
Det vises til vedlagte tertialrapport. 
 

Vurdering 

 
Det legges fram en noe forenklet tertialrapport for 2. tertial. Den skal dog være tilstrekkelig til 
å gi grunnlag for en bedømming av økonomi og  aktivitetssituasjonen for Inderøy kommune. 
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Økonomifunksjonen er p.t. i gang med et omfattende arbeid med å forberede budsjett og 
økonomiplan for en sammenslått kommune. Dette er ressurskrevende. Jeg har vurdert det slik 
at økonomikapasiteten i størst mulig grad rettes mot planarbeidet og mindre på 
rapporteringen. Jeg ber om forståelse for dette. 
 
Hovedbildet er at regnskapet for 2011 vil komme ut i balanse – jfr. revidert budsjett vedtatt av 
kommunestyret i juni 2011. 
 
 
 

Konklusjon 

 
Se innstilling 
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Tertialrapport - Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 20.08.2011. 
 

Innledning. 

 
I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutvikling pr. 30.08. 
Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet.  
På grunn av møtetidspunkter for de behandlende organer høsten 2011 har en valgt å rapportere pr. 20.08 og 
ikke pr. 30.08. Det vil ikke være store forskjeller i om rapport bygger på materialet vi har pr. 20.08. og det vi 
har pr. 30.08.   
 
En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er også tatt inn i 
rapporten.    
 
Rapporteringsprinsipper. Metode.  
 
Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer avvik i 
forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert. 
 
Tabellene i rapporten – se nedenfor - omfatter tre kolonner: 
 

1. Nettobudsjettet – revidert 
2. Vurdert avvik på årsbasis 
3. Avvik i prosent årsbasis 

 
Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at 
 
 1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til 
årsbudsjett 
 2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til 
godkjenning.  
 
Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av  

- forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett 
- forventninger til regnskapsmessig resultat. (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk) 

 
 
Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 20.08.  En prognose. 
 
Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjett når det gjelder driftsområdet.  
 
Nærværsprosenten er på 92 % andre kvartal 2011 og prognosen for år 2011 er på 92 %. Målsetting for 
nærvær er en nærværsprosent på over 92 % i 2012 og det bør være mulig å nå denne målsettingen. 
 

Budsjettene ble revidert i junimøtet i kommunestyret. Tertialregnskapet gir ikke indikasjoner på 
vesentlige avvik på årsbasis for regnskapet sett under ett. Det vil være usikkerheter og det 
understrekes at budsjettrevisjonen ble «saldert» med en økning i skatteanslaget. Det vil være 
usikkerheter her og som må tas høyde for ved vurderingene av risiko. 
 
Som fremgår av den spesifiserte oversikten nedenfor prognostiseres så langt balanse på 
driftsområdene. Den største risikoen for overskridelser på enhetsnivå/funksjonsnivå er knyttet til 
Kommunalteknikk og Barnevern. 
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Samlet forventes således balanse i driftsregnskapene ved årets utløp, med like stor sannsynlighet for 
overskridelser som det motsatte.   
 
Når det gjelder investeringsområdene vil det være noen forsinkelser i forhold til plan og forventning.   
Utrednings og planarbeidet tar noe mer tid enn lagt til grunn. 
 
 
 
 
Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet. 
 
Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett. 
 
Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene og de viktigste 
fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer. 
(Alle tall i 1000 kr.) 

Område/enhet/ansvar 

Opprinnelig 
netto drifts-

budsjett 

Rev. Netto 
drifts-

budsjett 

Vurdert 
avvik på 
årsbasis  

Vurdert 
avvik i %  

Fellesområde inntekter -267808 -269728 150  

- rammetilskudd/skatt -257500 -259700 0  

Fellesområde diverse -11415 -17815 400  

Renter og avdrag 23408 25108 0  

        

Disponibelt netto drift -255815 -262435 550  

        

Fellesområde tilleggsbevilgn. 2519 1403 -550  

Politisk organisasjon med mer 3096 3096 0  

Rådmann, service, stab, støtte 17583 17338 0  

Kultur og informasjon 10529 10790 0  

Oppvekst 97285 99163 0  

Helse og sosial  93335 95955 0  

Kommunalteknikk 28559 30281 0  

Vann og avløp 0 0 0  

Næring og plan 2909 4409 0  

Sum 0 0 0 0,00 

 
 

Kommentarer 
 
Fellesområde inntekter.  
 
KS sin prognosemodell over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser pr i dag et samlet 
anslag på 259,7 mill. for Inderøy kommune. Denne prognosen er laget av KS i samarbeid med regional stat, 
med bakgrunn i kommuneproposisjon for 2012 og RNB 2011.     
 
Vi har i vårt reviderte budsjett lagt til grunn en samlet inntekt på 259,7 mill. fra skatt og rammetilskudd. 
Skatteinngangen på landsbasis resten av året vil være med å påvirke om vi vil nå budsjettert inntekt på dette 
området. Det er imidlertid ikke grunnlag for å justere anslaget for skatt og rammetilskudd pr i dag. 
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Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser oppdaterte prognoser at vi 
kan få en mindre inntekt i forhold til revidert budsjett på ca. 0,15 mill. Det er budsjettert med kompensasjon 
på utbygging Sandvollan skole og det viser seg nå at vi ikke får utbetalt det i år 2011. Rentenivået og tempoet i 
investeringene siste del av året vil være avgjørende for sluttresultatet.   
 
Se ellers kommentarer under fellesområdet Renter og avdrag.   
 
 
Fellesområde diverse. 
 
Det er budsjettert med kr. 5,0 mill. i bruk av momskompensasjon investeringer til finansiering drift i år 2011. 
Det er usikkerhet knyttet til om vi kan inntektsføre så mye som 5,0 mill. (40 % av mva-komp investering skal 
overføres investeringsregnskapet.)  Vi velger å nedjustere anslaget over mva-kompensasjon med 0,4 mill. 
kroner. 
 
Prognoser fra våre pensjonsleverandører viser at det ikke er store endringer fra prognoser for 
pensjonskostnader lagt på budsjetteringstidspunkt høsten 2010. Det forventes pr i dag ikke vesentlige avvik 
fra budsjett ved årets utløp. 
 
  
Renter og avdrag. 
 
Kostnadsanslag for renteutgifter ble redusert med 1,3 mill. ved budsjettrevisjon i sommer. Det prognoseres 
ikke avvik fra vårt reviderte budsjett ved årets utløp. Det vises dog til usikkerheten i rentemarkedene og en 
viss tendens til økte rentenivåer på kort sikt. (lange renter har dog falt senere tid. Dette reflekterer at 
markedene ikke forventer en sterk vekst i rentene kommende år) 

 
Avdragsutgifter forventes å være i tråd med budsjett ved årets utløp. 
 
 
Disponibelt netto drift. 
 

Som fremgår forventes et negativt netto avvik på kr. 550.000,- på fellesområdene; dvs at disponibelt 
beløp til drift (netto) blir kr. 550.000,- mindre enn budsjettert. Som fremgår av hovedoversikten 
forventes en besparelse på posten lønnsavsetninger med kr. 550.000,-.  Det synes således ikke 
nødvendig å gjennomføre innstramninger i virksomhetsbudsjettene – eller disponeringen av disse – 
for å  sikre balanse i regnskapet. 
 
 
Disponibelt til netto drift gjengitt i diagram: 
(bygger på opprinnelig budsjett) 
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Kort om de enkelte driftsområdene. 
 
Det kommenteres kun hvor det konstanteres  avvik og/eller hvor det er vesentlig risiko for avvik. 
 
 
Fellesområdet tilleggsbevilgninger.  
 
I all hovedsak er årets lønnsoppgjør gjennomført og budsjettert er justert i henhold til dette. (det gjenstår 
lederlønnsoppgjør m.v.).  Det forventes en besparelse på ca 0,55 mill.  på  avsatt pott.    
   
 
 
Rådmannen, service, stab og støtte. 
 
Aktiviteten er i all hovedsak i samsvar med plan. Når det gjelder økonomisituasjonen er denne stram – 
hovedutfordringen er knyttet til IT-området hvor omleggingen til nye systemer (felles systemer i Invest – felles 
AD mv) har vært mer ressurskrevende enn forventet. Det påregnes balanse samlet på årsbasis, men 
forbeholdet vedrørende IT understrekes.    
 

Ansvar Enhet 
Netto rev. 

driftsbudsjett 

Vurdert 
avvik i 

1000 kr. 

Vurdert 
avvik i 

% 

103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 1403 -550 -39,20 

110 Politisk organisasjon med mer 3096 0 0,00 

120 Rådmann 5964 0 0,00 

130 Service, stab og støtte 11374 0 0,00 

140 Kultur og informasjon 10790 0 0,00 

       Sum  32627  -550 -1,69 

 
 
Kultur og informasjon. 
 
Det forventes ikke avvik ved årets utløp – verken i forhold til økonomi eller aktivitet. 

1 %

8 %
5 %

37 %33 %

13 %

3 %

Politisk organisasjon mv

Støttefunksjoner

Kultur og informasjon

Helse og sosial

Oppvekst

Kommunalteknikk, vann 
og avløp 
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Helse og sosial. 
 
Samlet forventes området for helse og sosial å holde sine rammer ved årets utløp.   
 
Bistand og omsorg 
 
Det ble i år 2010 budsjettert og inntektsført  0,44 mill.  for mye i statlig overføring til ressurskrevende 
tjenester for år 2010 (utbetaling sommer 2011). Det er videre budsjettert med ca. kr. 0,3 mill. for mye i 
inntekt fra ressurskrevende tjenester i 2011 i forhold til reviderte anslag.  Samlet utgjør dette en utfordring på 
ca. kr. 0,74 mill. Enheten har fått overført ansvaret for støttekontakter. 
 
Rådmannen vurderer det slik - med grunnlag i regnskap og prognoser - at enheten kan håndterer dette 
innenfor gitte rammer og uten at det går utover forutsatt aktivitet og tilbud. 
 
Helse, rehabilitering og barnevern 
 
Det ble tydeliggjort i forbindelse med budsjettprosessen 2011 at  barneverntjenesten var et risikoområde 
budsjettmessig. Området ble derfor styrket med 1,9 mill. ved budsjettrevisjonen i sommer. Det forventes at 
enheten vil komme ut i balanse ved årets utløp selv om det er varslet mulig ny økning i antallet barn under 
omsorg.   
 
 
 
 
 

Ansvar Enhet 
Netto rev. 

driftsbudsjett 

Vurdert 
avvik i 

1000 kr. 

Vurdert 
avvik i 

% 

310 Bistand og omsorg 59403 0 0,00 

330 Helse, rehabilitering og barnevern 30726 0 0,00 

340 NAV 5826 0 0,00 

     Sum 95955 0 0,00 

 
 
 
Oppvekst. 
 
Det forventes for skoler og barnehager samlet sett ingen avvik ved årets utløp.  Pr i dag ligger noen 
delområder noe høgt i forbruk, men justeringer av ressursforbruket fra nytt skoleår – basert på tidligere 
planer - gir grunnlag for å prognostisere budsjettbalanse.    
 
 

Ansvar Enhet 
Netto rev. 

driftsbudsjett 

Vurdert 
avvik i 

1000 
kr. 

Vurdert 
avvik i 

% 

400 Fellesadm. skole og barnehage 19751 0 0,00 

410 Sakshaug skole 13178 0 0,00 

411 Sakshaug barnehage 6555 0 0,00 

412 Røra skole og barnehage 13109 0 0,00 

413 Utøy skole og barnehage 7128 0  0,00 

414 Lyngstad skole og barnehage 6505 0 0,00 
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415 Sandvollan skole og barnehage 12677 0 0,00 

416 Inderøy ungdomsskole 20260 0 0,00 

  SUM 99163 0 0,00 

 
 
Kommunalteknikk. 
 
Aktivitet gjennomføres i henhold til oppsatte mål for 2011. Regnskapet indikerer pr. i dag et overforbruk på 
årsbasis. Overforbruket er knyttet til drift og vedlikehold.  Det iverksettes tiltak for å tilpasse forbruket til 
årsbudsjettets rammer. 
 
Det vil eventuelt også bli fremmet forslag til disponering av avsetninger til fond for å sikre at 
vedlikeholdsinnsatsen kan opprettholdes på  et ønsket nivå. 
 
 
Plan og næring.  
 
Det forventes ikke avvik ved årets utløp, hverken i forhold til økonomi eller aktivitet. 
 
 

Ansvar Enhet 
Netto rev. 

driftsbudsjett 

Vurdert 
avvik i 

1000 kr. 

Vurdert 
avvik i 

% 

510 Kommunalteknikk 30281 0 0,00 

520/521 Vann og avløp 0 0 0,00 

550 Næring og plan 4409 0 0,00 

       Sum  34690 500 1,44 

 
 
 
 
Finansiering og likviditet.  

 
Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil 
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til 
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.  
 
Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den overordnede 
målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen 
i kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens likvide 
midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet 
dekkes - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås.  
 
 
Langsiktig finansiering. 
 
Låneporteføljen. 
 

Kommunens låneportefølje er ved utløpet av 2. tertial 2011 på ca. 323 millioner kroner. Det er ikke tatt opp 

lån knyttet til vedtak gjort i år 2011 bortsett fra 3 mill. til etableringslån/startlån.  Saldo ubrukt startlån er pr. 
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utgangen av 2. kvartal på ca. 1,7 mill. Startlånbevilgningen er likevel pr. i dag i sin helhet innvilget slik at vi – 

med forbehold om at tildelte lån ikke disponeres fullt ut - ikke har vesentlige midler til nye tildelinger siste 

halvår. 

Ved utløpet av andre tertial har låneporteføljen en sammensetning slik: ca. 44 % av lånemassen har 

fastrenteposisjon og ca. 56 % med flytende rente. Av lån som har flytende rente er det inngått 

sikringskontrakt (FRA) for et volum på 25 millioner på 10 år tidligere år. (3,9 %) De siste dager er ytterligere 

sikret 25 mill. kroner over tre år til en rente på 2,91 %.  Uten ytterligere rentesikringer vil vi ved inngangen til 

budsjettåret 2012 ha en fordeling rentesikrede lån og (usikrede) flytende lån i størrelsesorden 40-60. Vi vil 

da eventuelt være posisjonert med en andel fastrente/rentesikring som sannsynligvis ligger noe under 

kommunegjennomsnittet. 

 
Likviditet. 
 
Driften går normalt og det er ikke tegn til ”avvik” av ekstraordinær karakter som kan påvirke likviditeten på en 
ugunstig måte. Likviditeten anses å være god på kort sikt mens likviditeten på lengre sikt er avhengig av i 
hvilken grad kommunen makter å ta hensyn til behovet for en rimelig likviditet i den løpende økonomiske 
prioritering. 
 
Det er fortsatt en del forsinkelser i investeringsutbetalinger (ubrukte lån) og dette bidrar til den gode 
likviditeten på kort sikt. Det forventes imidlertid at aktiviteten på investeringsprosjekter vil holde frem/øke.  
 
For så vidt gjelder likviditetsstyringen fremover så må hensyntas innskjerpinger i forskriftsfortolkningen og 
som pålegger kommunene å budsjettere investeringer årlig med grunnlag i forventede utbetalinger. Dette 
gjør det vanskeligere å holde «god» likviditet gjennom ubrukte lån. 
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Investeringsstatus 
 
I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. De viktigste pågående prosjekter er Nessjordet (515/558) og Kulturcampus (538).   
 
INVESTERINGSREGNSKAP 
PR.20.08.11.  

       alle beløp i 1000 kr. 

       

Nr. Prosjektnavn 
Kostna

ds Totalt  
Bevilg

et 
Forbr

uk 
Hera

v  Forventet Kommentarer 

    
oversl

ag 
bevilg

et 2011 hittil  i år ferdigstill.   

    
(til 

2014) 
(brutt

o) 
(brutt

o)         

459 Dementboliger Solstad 21036 21306 0 1119 0 utsatt Prosjekt utsatt. 

466/ 
570 

Nytt 
administrasjonsbygg 30500 30500 0 25510 

1404
9 

2. kv. år 
2011 Byggetrinn 1 vil bli avsluttet med byggeregnskap/rapport 

472 Gatebruksplan Straumen 650 650 0 1177 0 uklart Ikke avsluttet. Ikke i arbeid. Avsluttet med egen sak 

515/ 
558 

Planlegg./utbygg. 
Næssjordet 37800 27800 7420 4645 473 

2010-
2013  Nessjord prosjektet i samsvar med plan.  

527 Utbedr. brannsyn 4300 2500 500 2124 19 løpende Så langt disponert midler til oppdaterte branntegninger. 

528 
Vanntilførsel Røra - 
Straumen 10400 10400 3600 558 189 2012 Basseng: Anleggsstart forventes i oktober 2011. 

535 
Utbygging Sandvollan 
Skole 15800 15800 0 16564 1763 

våren 
2011 Balanse, mulig mindre overskridelse. Sluttrapport under arbeid. 

538 Kulturcampus/vgs 13500 5500 1000 1038 54 
2011-
2014 Prosjektering under forberedelse i samarbeid med fylkesk. 

539 
IT-invest. 2009, 2010 og 
2011 7500 3500 1500 5478 3368 løpende I samsvar med plan. 

540 HMS, omgjøring bygg 3950 1850 850 1120 239 løpende   

541 
Tilrettelegging 
boligtomter 1000 1000 0 0 0 

2011-
2014 Avventer planer Åsen-Kirknesvågen.  

544 Trafikk/parkering 
Kulturhus 

1500 1500 0 86 0 2011 Sees i sammenheng med infrastruktur Vennaområdet og prosj. 582 
Omlegging Venna 
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545 
Utskift. 
hovedvannledninger 10600 4600 1600 4199 1762 løpende I 2011 utskiftet 1,7 km. Ledn.nett Røra. Rapport fremlegges ved årsslutt. 

546 
Opprustn. kommunale 
veier 13750 6250 0 5639 2813 løpende 

Rostadvegen ferdigstilles og økonomisk oversikt fremlegges i sept 
 

548 
ENØK-tiltak kommunale 
bygg 5300 2300 1300 1787 922 løpende Div. varmepumper,  

                

 bygn.messige tiltak og vannbåren varme Inderøyheimen. 
Jfr. K-sak 19/11 skal ytterligere 0,5 mill. tilføres prosjekt vannbåren 
oppvarming Inderøyheimen.  

552 Busstopp Flaget 261 261 0 87 0 Høst 2011  Under arbeid. 

557 
Overtag/utbygg. 
Gangstadhaug.II  3490 3490 0 2439 1055 Høst 2011 Gjelder fase 1 og 2, til sammen 16 tomter 

562 Forprosjekt Åsen, Røra 7250 7250 7000 140 52 2011 Avventer kvalitetssikret kostnadsoverslag og anbudsutlysning. 

563 
Bolig funksjonsh. - 
avlastning 13000 250 250 0 0 2012 Forsinket oppstart. Bl.a. i påvente av boligsosial handlingsplan m.m. 

564 Flyktningeboliger 12000 250 250 0 0 2012 Tidlig startfase, leverandør prosjektering valgt. 

580 Annen stedsutvikling 8000 1500 0 0 0 
2011-
2014 Sees i sammenheng med Inderøy 2020 

581 
Opparbeiding 
næringsareal/bygg 2000 2000 0 0 0 

2011-
2014 Sees i sammenheng med Inderøy 2020 

582 Omlegging vei Venna 2500 2500 800 342 265 2011 Prosjekt fullføres i 2011 

583 Sentralvarme Venna 1000 1000 0 229 93 2011 Konsulent engasjert, prosj. ferdigstilles 2011 

584 Lysløype Gran 600 600 200 702 246 2011 Skal tilføres ytterligere midler kr. 0,5 mill. til finansiering fra disp.fond.    

Kolonne 3: Samlet kostnadsoverslag for prosjektet frem til og med år 2014. 
Kolonne 4: Brutto bevilgning (netto + mva)  
Kolonne 6: Forbruk hittil innbefatter under enkelte prosjekter tilskudd/refusjoner . (netto tall) 
 
Tar forbehold  for feil 

 
 

    Det vises til korte kommentarer under hvert enkelt prosjekt.  Se også regnskap m/årsberetning for 2010.   
 
Det vil selvsagt være usikkerheter når det gjelder økonomi og fremtid inntil anbud foreligger og faktiske gjennomføringsmuligheter er avklart. En del prosjekter 
forutsetter avklaring gjennom planer. (jfr. Helse og sosialplanen)   
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Venna prosjektene. Vi forsøker å koordinere gjennomføringen med sikte på best mulig resultat økonomisk 
og nyttemessig. Kostnadsramme og innhold, jfr. K-sak 21/11 og 22/11. Kontraktsforhandlinger i gang 
 
Kulturcampus. Målsettingen er igangsetting byggearbeider medio 2012.  Forprosjektutredning klar i 
september/oktober som grunnlag for endelig beslutning ultimo 2011. Det vil bli gjort en mulighetsstudie av 
et noe utvidet prosjekt sammenlignet med tidligere planer og som forutsetter et tettere samarbeid om 
lokaler mellom Ungdomsskole og Videregående. (eget notat for formannskapet) 
 
Boligtomter.  Forprosjekt Åsen boligfelt avsluttet. Detaljprosjektering i gang med 30 tomter etter gjeldende 
reguleringsplan. Kostnadsramme og avklaring om trinnvis utbygging vil bli presentert i høst.  
Reguleringsplan Kirknesvågen er under arbeid og ferdigstilles ved slutten av året. 
 
Administrasjonsbygget. Regnskapet viser så langt tilnærmet balanse, men sluttregnskapet forventes å vise 
en mindre overskridelse.  Vi planlegger å avslutte regnskapet for fase 1 med en egen rapport samtidig som vi 
starter arbeidet med detaljering av fase 2 – familiesenterdelen i 1. etg.  av det “gamle” helsehuset. Disse 
arbeidene kan forutsetningsvis igangsettes 01.03. 2012 dersom Inderøy Helsehus kan ferdigstilles som 
forutsatt februar 2012. 
 

Nærvær/sykefravær. 

 

Vår målsetting for nærvær er en nærværsprosent på over 92 % i 2012. Handlingsplan for HMS 2010 - 

2012 har hovedfokus på forebyggende. 

 

Vi har en meget positiv utvikling med en klar økning i nærværet i 2011 sett i forhold til de tre siste 

årene (se tabell nr.1). Vår prognose for hele året 2011 viser et nærvær på 92 %.  

 
Samlet sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) hvor blå er 2008, rød er 2009, grønn er 2010, lilla er 2011. Tabell 

nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 22.08.11.  

 

 
 

Nærværsprosent 2010 og 2011 fordelt på kvartal, hvor blå farge er 2010 og rød farge er 2011.  

Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 22.08.11  
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Inderøy kommune har de siste årene hatt et høyere sykefravær enn kommunal forvaltning. Vi har nå 

en positiv utvikling og Inderøy kommune har nå et legemeldt sykefravær i 1. kvartal 2011 på 7,9 % 

(kilde NAV), hvor øvrige kommune i Nord-Trøndelag har 7,8 (landssnitt i kommunal sektor er 8,1 

%).  Omregnet til dagsverk har vi nå en nedgang i sykefraværet 569 dagsverk i de første 7 måneder 

sammenlignet med samme perioden i 2010. De to siste kvartalene i 2010 har vi en positiv utvikling, 

og vi er nå likt med kommunal sektor.   

Sentrale nærværsaktiviteter 1. og 2. tertial knyttet til handlingsplan for HMS 2010 – 2012: Vi 

har i vår handlingsplan for HMS 2010 - 2012 et måltall på 92 % nærvær innen 2012, og det er skissert 

flere aktiviteter innenfor fokusområdene lederrollen, arbeidstaker og samhandling. I første og andre 

tertial har vi gjennomført 1 dagskurs for ledere/mellomledere i temaet medarbeidersamtale, 

dagssamling av ledere/mellomledere/HTV/IHMS/NAV-Arbeidslivssentret med fokus på legens rolle, 

samt gjennomført 3 verneombudsamlinger (felles for Mosvik og Inderøy). HMS samling for alle 

ansatte i ny kommune. Over 370 medarbeidere deltok på en samling med informasjon om ny 

kommune, samt fokus på betydningen av Humor, Munterhet og Smil i arbeidslivet. 

Bedriftshelsetjenesten og personalrådgiver har besøkt 7 enhetsledere hvor bl.a. plan for videre HMS 

aktiviteter er drøftet.  

Heltid – reduksjon av uønsket deltid 

Formannskapet har i august 2010 vedtatt rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid ” med 

tiltaksplan for 2010 – 2012. Vår årsrapport for 2010 viser at 18 medarbeidere fikk tilbud om utvidet 

stilling.  Rapport for 1. og 2. tertial 2011 viser følgende utvikling knyttet til heltid – reduksjon av 

uønsket deltid (stillinger med idnr 164 til og med idnr 224 hvor kun faste stillinger tas med): 

Stillingsutvidelser 1. og 2. tertial: 15 faste medarbeidere har fått stillingsutvidelse. 9 til minimum 50 

% stilling og 6 til 100 % stilling.  
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Ledige stillinger 1. tertial – gruppert i følgende intervallene: 

Stillingsstørrelse Øvrige ansatte Undervisningspersonell 

0 - 24,9 6 - 

25 - 49,9 3 - 

50 - 74,9 6 - 

75 - 99,1 2 - 

100 4 5 

 

Alle ledige stillinger er vurdert i forhold til hovedintensjonen om hel stilling og i forhold til mulig 

samarbeid med Mosvik kommune. Hovedargumentene for at de 6 ledige stillingene under 25 % ikke 

kan lyses ledig i en større stillingstørrelse er knyttet til: ikke behov for større ressurs og/eller at de 

foreliggende arbeidsplaner (turnus) ikke muliggjør en annen løsning. Det har heller ikke vært mulig 

med kombinasjonsmuligheter. Alle de 6 nevnte stillingene er knyttet til bistand og omsorg, og 2 av 

stillingene er lyst ledig som rekrutteringsstillinger. Det er i 1. tertial og 2. tertial gitt varig reduksjon i 

stilling for medarbeidere som har gått over i delvis AFP og av helsemessige årsaker, slik at det kan 

skape noen deltidsstillinger.  

Årlig kartlegging: Et av tiltakene i ”heltid – reduksjon av uønsket deltid” er å gjennomføre en årlig 

kartlegging. En slik kartlegging vil bli gjennomført i forbindelse med overføring av alle ansatte til 

1756 Inderøy kommune, dvs. at det kan gi en slik oversikt i slutten av 3. kvartal 2011. Bistand og 

omsorg har gjennomført en kartlegging i 2. kvartal og resultatet vil bli presentert på et senere 

tidspunkt.  
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Fra: Postmottak 
Sendt: 9. august 2011 09:13
Til: Ole Tronstad
Emne: VS: Ordførerstafett - kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

 
 
 

Fra: Ståle Refstie [mailto:stale.refstie@sunndal.kommune.no] 
Sendt: 8. august 2011 22:25
Til: sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@halden.kommune.no; post@moss.kommune.no; 
postmottak@sarpsborg.com; postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no; 
post@aremark.kommune.no; post@marker.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; 
postmottak@trogstad.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no; 
postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; 
postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no; 
postmottak@valer-of.kommune.no; post@hobol.kommune.no; postmottak@akershus-fk.no; 
post@vestby.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; post@as.kommune.no; 
postmottak@frogn.kommune.no; postmottak@nesodden.kommune.no; postmottak@oppegard.kommune.no; 
post@baerum.kommune.no; post@asker.kommune.no; postmottak@aurskog-holand.kommune.no; 
postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no; 
postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no; 
skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no; 
postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@nes-
ak.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; 
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; postmottak@hedmark.org; 
postmottak@kongsvinger.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no; 
postmottak@ringsaker.kommune.no; post@loten.kommune.no; post@stange.kommune.no; 
postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no; 
post@grue.kommune.no; post@asnes.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no; 
postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no; postmottak@amot.kommune.no; 
postmottak@stor-elvdal.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no; 
postmottak@engerdal.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; 
postmottak@alvdal.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no; 
postmottak@oppland.org; postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; 
postmottak@dovre.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; 
post@lom.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@nord-fron.kommune.no; 
postmottak@sel.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; 
postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no; 
post@vestre-toten.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no; post@lunner.kommune.no; 
postmottak@gran.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no; 
postmottak@sor-aurdal.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; 
post@vestre-slidre.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; post@vang.kommune.no; 
postmottak@bfk.no; kommunepost@drammen.kommune.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; 
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; 
postmottak@nes-bu.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; 
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; 
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; postmottak@modum.kommune.no; post@ovre-
eiker.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; 
postmottak@royken.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no; 
postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; firmapost@vfk.no; 
postmottak@horten.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no; 
postmottak@tonsberg.kommune.no; sentraladm@sandefjord.kommune.no; post@larvik.kommune.no; 
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no; postmottak@hof.kommune.no; 
postmottak@re.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no; postmottak@stokke.kommune.no; 
postmottak@notteroy.kommune.no; post@tjome.kommune.no; post@lardal.kommune.no; post@t-fk.no; 
postmottak@porsgrunn.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no; 
postmottak@notodden.kommune.no; post@siljan.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; 
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post@kragero.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; 
postmottak@bo.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; 
postmottak@hjartdal.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no; 
info@nissedal.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no; 
postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@austagderfk.no; postmottak@risor.kommune.no; 
postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no; 
post@vegarshei.kommune.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no; post@froland.kommune.no; 
postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@amli.kommune.no; 
postmottak@iveland.kommune.no; post@e-h.kommune.no; post@bygland.kommune.no; 
post@valle.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; postmottak@vaf.no; 
postmottak@kristiansand.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no; post@farsund.kommune.no; 
post@flekkefjord.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no; 
postmottak@sogne.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@aseral.kommune.no; 
info@audnedal.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; 
postmottak@haegebostad.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; 
firmapost@rogfk.no; post@eigersund.kommune.no; postmottak.sentrala@sandnes.kommune.no; 
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no; 
postmottak@sokndal.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no; 
post@ha.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; postmottak@time.kommune.no; 
postmottak@gjesdal.kommune.no; epost@sola.kommune.no; post@randaberg.kommune.no; 
post@forsand.kommune.no; postmottak@strand.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; 
postmottak@suldal.kommune.no; post@sauda.kommune.no; post@finnoy.kommune.no; 
post@rennesoy.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@bokn.kommune.no; 
post@tysver.kommune.no; postmottak@karmoy.kommune.no; post@utsira.kommune.no; 
postmottak@vindafjord.kommune.no; hfk@post.hfk.no; postmottak@bergen.kommune.no; 
firmapost@etne.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; 
post@stord.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; fsk@tysnes.kommune.no; 
post@kvinnherad.kommune.no; post@jondal.kommune.no; epost@odda.kommune.no; 
postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@eidfjord.kommune.no; postmottak@ulvik.kommune.no; 
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; postmottak@kvam.kommune.no; 
postkasse@fusa.kommune.no; adm@samnanger.kommune.no; postmottak@os-ho.kommune.no; 
postmottak@austevoll.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no; 
postmottak@askoy.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; 
post@osteroy.kommune.no; postmottak@meland.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no; 
postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; 
postmottak@fedje.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; postmottak.sentraladm@sfj.no; 
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; post@solund.kommune.no; 
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; 
postmottak@balestrand.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; 
postmottak@sogndal.kommune.no; post@aurland.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; 
postmottak@ardal.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no; 
post@fjaler.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no; 
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; 
post@vagsoy.kommune.no; post@selje.kommune.no; post@eid.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; 
post@gloppen.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no; post@mrfylke.no; 
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; Postmottak Kristiansund kommune; 
postmottak@vanylven.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no; 
postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@ulstein.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; 
postmottak@volda.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; post@orskog.kommune.no; 
post@norddal.kommune.no; post@stranda.kommune.no; postmottak@stordal.kommune.no; 
postmottak@sykkylven.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no; post@sula.kommune.no; 
post@giske.kommune.no; postmottak@haram.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no; 
post@rauma.kommune.no; Postmottak Nesset kommune; postmottak@midsund.kommune.no; 
post@sandoy.kommune.no; post@aukra.kommune.no; Postmottak Fræna kommune; Eide servicekontor; 
Servicekontoret Averøy; Post Gjemnes kommune; Postmottak Tingvoll kommune; Post; Post Surnadal; 
Postmottak Rindal kommune; Postmottak Halsa Kommune; Postmottak Smøla Kommune; Postmottak Aure 
kommune; postmottak@stfk.no; postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@hemne.kommune.no; 
postmottak@snillfjord.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; 
postmottak@orland.kommune.no; postmottak@agdenes.kommune.no; postmottak@rissa.kommune.no; 
postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no; post@roan.kommune.no; 
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postmottak@osen.kommune.no; post@oppdal.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; 
postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; 
epost@holtalen.kommune.no; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no; 
postmottak@skaun.kommune.no; postmottak@klabu.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; 
postmottak@selbu.kommune.no; postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@ntfk.no; ste-postmottak; 
Namsos Kommune Postmottak; Meraker Kommune Postmottak; Stjordal Kommune Postmottak; Frosta 
Kommune Postmottak; Leksvik Kommune Post; Levanger Kommune Postmottak; 
postmottak@verdal.kommune.no; Mosvik Kommune Postmottak; postkasse@verran.kommune.no; 
namdalseid kommune postmottak; Postmottak; Snasa Kommune Postmottak; Lierne Kommune Postmottak; 
Royrvik Kommune Postmottak; Namsskogan Kommune Postmottak; Grong Kommune Postmottak; Hoylandet 
Kommune Postmottak; Overhalla Kommune postmottak; Fosnes Kommune Postmottak; Flatanger Kommune 
Postmottak; vikna@vikna.kommune.no; Naroy Kommune Postmottak; Leka Kommune Post; 
Nordland.fylkeskommune@nfk.no; postmottak@bodo.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; 
postmottak@bindal.kommune.no; post@somna.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no; 
postkasse@vega.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; 
post@alstahaug.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no; post@vefsn.kommune.no; 
post@grane.kommune.no; post@hattfjelldal.kommune.no; post@donna.kommune.no; 
postmottak@nesna.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; 
postmottak@luroy.kommune.no; post@trana.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; 
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no; 
postmottak@lodingen.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; 
post@ballangen.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; 
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; 
postmottak@hadsel.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no; 
postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; 
postmottak@tromsfylke.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@tromso.kommune.no; 
postmottak@kvafjord.kommune.no; post@skanland.kommune.no; fellespost@bjarkoy.kommune.no; 
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; 
postmottak@bardu.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; 
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no; 
postmottak@torsken.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; 
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; 
post@storfjord.kommune.no; post@kafjord.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; 
postmottak@nordreisa.kommune.no; postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@ffk.no; 
postmottak@vardo.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no; 
e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no; 
postmottak@hasvik.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no; 
postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; 
postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; 
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no; 
postmottak@tana.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; 
postmottak@sor-varanger.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no
Kopi: linda.jeanette.gresslien@nrc.no; inpr@nrc.no
Emne: Ordførerstafett - kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

 
Kjære ordførerkollega.
 
Som initiativtaker til en innsamlingskampanje for de sultrammede på Afrikas horn, har jeg gleden av å 
informere om at 9 ordførere, på tvers av politiske skillelinjer, i dag stod samlet om et viktig budskap. Vi har i 
dag, gjennom blant annet Dagsrevyen, startet en landsdekkende kampanje hvor målet er å engasjere hele 
kommunenorge; politikere, innbyggere og næringsliv,  til å gi penger til de som virkelig trenger det mest. Vi 
håper at du som ordfører vil stå i spissen for en innsamlingsaksjon i din kommune. Hver time og hver krone 
teller.
 
Vi ordførere som står bak dette initiativet er: 
 

         AP: Sunndal Kommune, Ståle Refstie
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         FRP: Os Kommune, Terje Søviknes
         Høyre: Ski Kommune, Georg Stub
         KRF: Spydeberg Kommune, Britt Gulbrandsen
         Rødt: Risør Kommune, Knut Henning Thygesen
         SP: Rakkestad Kommune, Peder Harlem
         SV: Vinje Kommune, Arne Vinje

      Nesodden Kommune, Christian Hintze Holm     
         V:  Hurdal Kommune, Runar Bålsrud

 

Hungersnøden i Afrika har gjort et dypt inntrykk på alle mennesker i Norge. Mange privatpersoner har også 
støttet de norske organisasjonene som nå gjør en fantastisk innsats for å redde liv. Mange av våre 
innbyggere har uttrykt et ønske om at også kommunene bør bidra med støtte  til de sultrammede. Jeg har 
derfor som ordfører bevilget 5 000 kroner til Flyktninghjelpens arbeid, og vil fremme ska for mitt 
formannskap om å øke bevilgningen til én krone pr. innbygger. Samtidig vil vi nå gå ut og oppfordre alle 
landets ordførere om å gjøre det samme. Selv om den økonomiske situasjonen i mange kommuner er 
anstrengt, tror j eg at det  i tillegg til forståelse, vil være støtte og entusiasme å høste blant våre innbyggere, 
dersom vi også gir en skjerv til de sultrammede.
 

På bakgrunn av dette, vil jeg nå spørre deg om du vil stille opp sammen med oss og gi et bidrag til 
Flyktninghjelpens arbeid på Afrikas Horn. Ettersom vi er i den stille periode før valgkampen starter 
lørdag, tror vi at mange vil sette pris på et slikt tverrpolitisk initiativ. 
 
Det er flere årsaker til at vi som har tatt dette initiativet har valgt å støtte Flyktninghjelpen. For det første er 
Flyktninghjelpens Norges største humanitære organisasjon med sine drøyt 2700 medarbeidere i 20 land. At 
de er en helnorsk organisasjon med egen tilstedeværelse i alle de områder som er rammet av hungersnøden 
er et selvstendig poeng. Ikke minst er man da sikret at alle pengene kommer frem uten unødvendig 
byråkrati. Dernest har organisasjonen stolte tradisjoner, de bygger sitt arbeid på arven etter Nansen, og de 
er partipolitisk nøytrale. 
 
Vi håper du synes denne ideen er interessant og at dere vil være med på dette. Vår ambisjon er 1 krone per 
innbygger. Bruk kontonummer 8380 08 06006
Pengene går direkte inn på Flyktninghjelpens konto.
 
 
PRAKTISK INFORMASJON
Følg ordførerkampanjen på facebook. Følg denne linken: 
 
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=231404400230085
 
Dersom du synes dette er et godt initiativ kan du bli medlem her. Da er det også fint om du poster et kort 
innlegg på veggen hvor du skriver at du har støttet kampanjen og eventuelt med hvor mye.
 
PRESSE
Vi ønsker som nevnt å nå ut til våre innbyggere og det lokale næringsliv med dette viktige budskap. Og hva 
er vel da bedre enn å kontakte den lokale presse? Se vedlagte faktaark som gir et bilde av situasjonen på 
Afrikas horn akkurat nå, samt informasjon om det arbeidet Flyktninghjelpen utretter i området. 
Dersom det er ønske om kommentarer fra Flyktninghjelpen kan følgende personer kontaktes: 
 
Rolf A. Vestvik - Kommunikasjonssjef Flyktninghjelpen         488 93 313
 
Kaja Haldorsen - Medierådgiver Flyktninghjelpen                 997 22 009
 
 
For mer informasjon om Flyktninghjelpen se www.flyktninghjelpen.no
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Nå håper vi at også du blir med.
 
Beste hilsener fra
Ståle Refstie
 

  Spar papir, miljø og energi.  

Skriv bare ut denne e-posten om du absolutt trenger en papirkopi!
 

 

         
 

 
 

Ståle Refstie
Ordfører
 

 

  Telefon:
  Mobil:
  Adresse: 
  E-post:

71 69 90 20
481 23 126
P.b. 94, 6601 Sunndalsøra
stale.refstie@sunndal.kommune.no
 

www .sunndal.kommune.no
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Situasjonen på Afrikas horn 
 
 

Den pågående hungersnøden i Somalia skyldes primært feilslått regntid de to siste 
sesongene. Dette har ført til kollaps i matproduksjon og ekstrem prisvekst. Men, dette er en 
krise i en krise, og selv før den siste tidens ekstreme matmangel, karakteriserte FN 
situasjonen i Somalia som en av verdens verste humanitære katastrofer. Bakgrunnen for 
dette er konflikt de siste 20 årene og fravær av et fungerende statssystem. Dette har både 
vært intern konflikt, men også med Etiopia og som en del av den internasjonale krigen mot 
terror. Disse konfliktene har ført mennesker på flukt i tiår og er det verst tenkelige 
utgangspunktet for tørke og ekstrem matmangel. For øyeblikket anslår man at: 

 
 12,4 millioner mennesker er i akutt behov for mat og vann i Somalia, Kenya, Etiopia, 

Uganda, Djibouti og Eritrea grunnet den verste tørken på 60 år. 
 

 3.2 million mennesker trenger akutt livreddende nødhjelp. 2.8 av disse befinner seg i 
sørlige sentral Somalia, der nødhjelpsorganisasjonene har store problemer med å nå dem 
på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det er estimert at organisasjonene bare når 20 
prosent av de som trenger hjelp i sør Somalia.  
 

 FN har erklært hungersnød i fem områder i det sørlige Somalia. Hungersnød betyr at det i 
snitt dør to voksne eller fire barn per 10.000 per dag og over 30 prosent av befolkningen 
er akutt underernærte. Nærmere 1,2 millioner barn er alvorlig feilernært. 
 

 Nærmere 200 000 har flyktet fra Somalia til Kenya og Etiopia. Bare de siste to månedene 
har 100 000 flyktet fra sine hjem og inn til hovedstaden Mogadishu. 

 
 FN har bedt verdenssamfunnet om 7,5 milliarder kroner, som gjør at den samlede 

innsatsen som trengs for å møte krisen resten av året er 13,28 milliarder kroner. 
 

 Tørken som det siste året har rammet Afrikas Horn, er i mange områder den verste siden 
årene 1950 og 1951. Nedbøren har vært under 30 prosent av gjennomsnittet for årene 
1995 til 2010. Det er ventet regn i oktober, men ingen avlinger før neste år. 
 

 Denne krisen vil være langvarig og situasjonen ikke bli bedre på flere måneder. 
Flyktninghjelpen jobber derfor også med mer langsiktige nødhjelpstiltak, i tillegg til de 
akutte opperasjonene. 

 
 
 

For mer informasjon, se: www.flyktninghjelpen.no 
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Flyktninghjelpens arbeid i Øst-Afrika 
(Somalia, Kenya, Etiopia) 

 
Flyktninghjelpen har jobbet på Afrikas Horn siden 2004. I 2006 startet organisasjonen å 
arbeide i flyktningleirene i Dadaab, Kenya, og siden 2007 har en hatt tilstedeværelse i 
Mogadishu, Somalia. Flyktninghjelpen er en av helt få organisasjoner som har egne ansatte i 
de vanskeligste områdene i Mogadishu by og de sørlige delene av Somalia. Kunnskap og 
erfaring i disse svært krevende områdene er en essensiell forutsetning for å kunne levere 
akutt nødhjelp på en ansvarlig måte i den pågående krisen.  
 
Noen hovedpunkter fra Flyktninghjelpens arbeid: 
 
 Flyktninghjelpen jobber nå på høygir for å distribuere mat og nødhjelpsartikler i flere 

områder i Somalia, og arbeider for å nå over 100 000 mennesker med nødproviant. 
 

 Distribusjon av matvarer pågår nå i Mogadishu. 7000 familier som er drevet på flukt får 
nå umiddelbar hjelp av Flyktninghjelpen. 
 

 Nesten 28 tonn livreddende nødproviant er blitt fløyet fra Norge til Somalia. Det gir 
50.000 voksne tilstrekkelig næring i tre dager.  
 

 I verdens største flyktningleir, Dadaab i Kenya, gir Flyktninghjelpen mennesker på flukt 
tak over hodet. Det er rundt 400 000 mennesker i leiren og tusener strømmer på. 
Flyktninghjelpen jobber nå med å sette opp husly i de nye leirene som lages i utkanten av 
Dadaab.  

 
 Flyktninghjelpen vil dele ut telt til flyktninger i leiren Dollo Ado, i sørøst Etiopia på 

grensen mot Somalia. Dette området har sett en tredobling av flyktninger bare i år, og vil 
trolig få enda flere utover resten av året. 

 
 Denne krisen vil være langvarig og situasjonen ikke bli bedre på flere måneder. 

Flyktninghjelpen jobber derfor også med mer langsiktige nødhjelpstiltak, i tillegg til de 
akutte opperasjonene. 
 

 Flyktninghjelpen styrker også FNs operasjoner på Afrikas horn med personell fra sin 
beredskapsstyrke NORCAP (som finansieres av Utenriksdepartementet). Det er i dag ti 
personer sekondert til ulike FN-organisasjoner på  Afrikas horn, og fem til er på vei. Det 
kan bli flere etter hvert som FN etterspør personell. 

 
For mer informasjon, se: www.flyktninghjelpen.no 
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Saker til behandling



 

Inderøy kommune  

  Arkivsak. Nr.: 

  2010/1786-8  

 
  Saksbehandler: 

 
  Kåre Bjerkan 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 59/11 31.08.2011 

Inderøy kommunestyre   

 

Søknad om støtte til klubbhus/skistue Inderøy Skipark Gran 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 14/11 bevilges netto kr. 500.000,- til bygging av 
klubbhus/skistue på Gran med grunnlag i fremlagte planer og finansieringsplan. 

 
2. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet, jfr. k.styresak 14/11. 

 
3. Det forutsettes at Inderøy IL bidrar med netto kr 620.000 til prosjektet og dugnad verdsatt 

til kr. 700.000,-. 
 

4. Inderøy kommune, som eier av bygget, søker om spillemidler i samsvar med avtale mellom 
Inderøy kommune og Inderøy Idrettslag, datert 19. februar 2007.  

 
 
 
 
Vedlegg 
1 Inderøy IL - Søknad om økonomisk støtte til klubbhus 
2 Tegninger Klubbhus på Gran 
3 Situasjonsplan for nytt klubbhus på Gran 
4 Avtale om overtakelse, utbygging og drift av Inderøy skipark 
 
 
Henvisning: 
1 X Kommunal overtakelse av Inderøy skipark -  
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Kommunestyrets vedtak, 13.12.2006, sak 0054/06 
2 I Garanti/støtte til gjenoppbygging av 

skiskytteranlegg i påvente av forsikringsoppgjør 
 

Bakgrunn 

 
I vedlagte søknad fra Inderøy Idrettslag søkes det om et kommunalt bidrag til klubbhus/skistue 
på Gran. 
 
Saken ble behandlet i formannskap og kommunestyre 15. juni 2011 og ble utsatt for å få frem 
tegningsgrunnlag som viser hvordan huset tenkes bygd og plassert. 
 
Det foreligger et kostnadsoverslag på kr 3,6 mill basert på kvadratmeterpris på tilsvarende 
prosjekt. 
 
I vedlagte søknad fra Idrettslaget er kostnads og finansieringsplanen spesifisert teknisk sett 
som om idrettslaget står som eier. Det søkes om kr. 500.000,- i tilskudd og 1 mill. kroner i 
garanti  for midlertidig finansiering/byggelån e.l  opp mot en langsiktig finansiering i form av 
merverdiavgiftsrefusjon og andre bidrag. (sponsing mv) 
 
Idrettslaget ønsker at kommunens tidligere vedtak av 2006 om å eie anlegget videreføres, jfr. 
også avtale av 2007 inngått med grunnlag i dette vedtaket. (se vedlegg) 
 
Idrettslagets planer for Inderøy skipark omfatter følgende delprosjekter/delanlegg: 
 
Skiskytteranlegg 
Løypetrase 
Lys løypetrase 
Klubbhus 
 
De tre første prosjektene er gjennomført og det har blitt et tidsmessig flott anlegg for leik, 
tur/mosjon og trening. Det er imidlertid behov for toalett og varmestue m.m. Idrettslaget 
ønsker også at anlegget skal fungere som sitt klubbhus.  
 
Skiskytteranlegget ble ødelagt under et ekstremt stort snøfall sist vinter og idrettslaget 
gjennomfører en gjenoppbygging av anlegget med en standardheving. Det forutsettes søknad 
om spillemidler for standardheving og forsikringsoppgjør vil dekke hoveddelen av kostnadene.    
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Et oppdatert økonomioppsett. 
 
En relevant/oppdatert investerings og finansieringsplan med kommunen som eier og søker av 
spillemidler kan se slik ut: 

 
 

   Investeringsutgift 3600000 
  

  Spillemidler 1200000 
Dugnad 

 
700000 

Inderøy IL  
 

620000 
Inderøy kommune 500000 
Antatt mva ref 580000 

   
   Idrettslaget søker om kommunalt netto bidrag på kr 500.000. I tilegg er bedt om en garanti opp 

mot uavklart finansiering som foran anført.  
 
Med kommunen som eier og søker er dette å forstå som en søknad om at kommune tar 
risikoen for en manglende/ikke avklart privat finansiering på kr. 420000,-. (differansen mellom 
det samlede behov for midler på kr. 620.000,- og så langt forpliktet, jfr. søknad, på kr. 
200.000,-) Dette er midler som idrettslaget ikke har pr dato, men som de forventer å 
fremskaffe gjennom sponsor og annen inntektsbringende aktivitet frem mot byggestart. 
 
 

Vurdering 

 
Rådmannen mener at anlegget på Gran har blitt et godt anlegg som har funksjon for hele 
kommunen både til trening og trim. Det konstateres at idrettslaget på en forbilledlig måte 
ivaretar driften av anlegget.  
 
Inderøy kommune er i dag eier av anleggene og avtalepart med grunneierne. Idrettslaget 
ønsker i utgangspunktet at kommunen også står som eier av klubbhuset. 
 
Fra kommunestyrets vedtak i sak 0054/06, Kommunal overtakelse av Inderøy skipark refereres: 
 
2. Idrettsanleggene på Inderøy må i all hovedsak eies og drives av idrettslagene. Inderøy 
skipark er definert som sentralanlegg for ski i kommunen. Kommunen anser det som 
formålstjenlig å overta eierskapet til anlegget. 
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler med Inderøy Idrettslag om overtakelse, 
utbygging, drift og vedlikehold.Inderøy Idrettslag ivaretar ansvaret for utbygging, drift og 
vedlikehold uten kostnader og økonomisk risiko for kommunen.   
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Rådmannen legger til grunn at vedtaket av 2006 står ved lag og legger til grunn at kommunen 
står som eier av skianlegget med klubbhus inntil forutsetninger måtte endres, se også avtale av 
2007 med oppsigelsesklausuler. 
 
Rådmannen vil likevel peke på at et av motivene for kommunalt eierskap til idrettsanlegg, 
nemlig reglene om mva-refusjon , er endre slik at idrettslag kan søke om refusjon og i praksis vi 
få det. 
 
Rådmannen legger til grunn at kostnadsoverslaget er holdbart og vil uansett forutsette at dette 
kvalitetssikres før igangsetting.  
 
Når det gjelder finansieringen vil rådmannen legge til grunn at Idrettslagets egenfinansiering 
med dugnad og finansielle midler – med kr. 620.000,-  - må være på plass og dokumentert før 
igangsetting. 
 
 
 

Konklusjon 

Se innstilling. 
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Til Inderøy kommune
Fra Inderøy IL

Dato 02.02.2011

Klubbhus/skistue på Gran – søknad om kr 500 000 i støtte til anlegget

Idrettslaget har satt opp følgende finansieringsplan

Tippemidler 1200000
Dugnad/rabatt 700000

Egenkap 200000

Kommtilskudd 500000

Garanti/mva 1000000

sum 3600000

Begrunnelse
Det er i dag ikke lokaler ved Gran som kan benyttes i.f.m. renn og trening. Det finnes heller 
ikke noe toalett. Det er klart behov for et bygg som kan fungere som varmestue/skistue med 
toalett og muligheter for noe salg av mat og drikke. Bygget bør også kunne fungere som 
møtelokale for idrettslaget, lager av utstyr og det bør kunne benyttes av speaker og sekretariat 
i forbindelse med renn.

Anlegget på Gran brukes i dag aktivt av svært mange fra hele kommunen. Ski- og 
skiskyttergruppas medlemmer bruker anlegget til trening, lokale renn og av mosjonister og 
andre til trening, leik og turbruk. Ski- og skiskyttergruppa har ca 70 utøvere som deltar aktivt 
på fellestreninger og konkurranser i og utenfor kommunen. Videre samler våre årlige 
skikarusellrenn mellom 150 -200 deltagere. Ski- og skiskyttergruppa har medlemmer fra hele 
kommunen. Alle skolekretsene er godt representert, og sjøl om vi er en del av Inderøy IL har 
vi mange aktive medlemmer fra Røra og Sandvollan. Vi har ikke gjort registreringer som 
viser hvor mange utenom ski- og skiskyttergruppa som i tillegg benytter seg av lysløypa, men 
dette er et betydelig antall personer i alle aldere. Etter at den nye traseen ble ferdig i vinter har 
bruken tatt seg ytterligere opp.

Anlegget brukes både til leik, tur/mosjon og trening. I skisesongen er det alltid mye folk på 
Gran. Anlegget representerer også et fint tilbud til utøvere som driver sommeridrett, slik at 
disse kan benytte lysløypa for å få et allsidig og godt treningstilbud i vinterhalvåret.
Tråkkemaskinen brukes i hovedsak på Gran, men ski- og skiskyttergruppa sørger også for 
oppkjøring av øvrig løypenett og turrenntrase når forholdene er gode nok. Inderøy kommune 
er FYSAK-kommune, i den sammenheng mener vi at anlegget på Gran kan spille en viktig 
rolle med å tilby mulighet for skiaktivitet i kommunen. Slik  vintrene har vært de siste årene 
har det ofte vært dårlige forhold for ski i de fleste deler av bygda, på  Gran har vi imidlertid  
hatt bra med snø og gode forhold i det meste av skisesongen.

Side 53



Etter vår vurdering vil vi med dette prosjektet kunne få et nøkternt men samtidig funksjonelt 
og framtidsretta bygg til glede for svært mange av kommunens innbyggere, og som basis for
et aktivt idrettsmiljø innen ski og skiskyting.

Konlusjon
Inderøy IL søker med dette kommuen om å bidra med kr 500 000 til klubbhus/skistue på Gran

Med vennlig hilsen

Tore Sundfær
Leder Inderøy IL

Anstein Lyngstad
Leder i ski- og skiskyttergruppa i Inderøy IL
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Inderøy kommune  

  Arkivsak. Nr.: 

  2011/1230-2  

 
  Saksbehandler: 

 
  Jon Olav Heggli 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 60/11 31.08.2011 

 

Lokale forhandlinger 2011 - ledere kap. 3.4. 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen innenfor rammer og retningslinjer 
for kommunalt oppgjør for øvrig. Virkningsdato settes til 01.05.2011.  
 
 
 

Bakgrunn 

Tariffoppgjøret 2011 er et mellomoppgjør og forhandlingsresultatet inneholder to økonomiske 
hovedelementer; et generelt lønnstillegg og justering av minstelønnssatsene i 
hovedtariffavtalens kapittel 4. (ansatte inklusiv lærere). 
 
Innenfor kapittel 4 ble det gitt et generelt tillegg på 1,72 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. 
april 2011, minimum kr. 7.000,-. Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger etter 
hovedtariffavtalens kap. 4.A.1.  
 
Vi skal nå gjennomføre lokale forhandlinger for ledergruppe (hovedtariffavtalen – HTV kap. 3.4. 
forhandlinger) samt en mindre gruppe ansatte (HTA kap. 5 – hovedsakelig ingeniørgruppen). 
Den økonomiske rammen for forhandlinger knyttet til kap. 3.4. og kap. 5 fastsettes lokalt. 
Virkningsdatoen settes til 1.5., med mindre partene lokalt kommer til enighet om en annen 
dato for iverksetting.  
 
Kommunesammenslåing: Rådmannen i Inderøy har lagt opp prosessen med lokale 
forhandlinger for kap. 3.4. og kap. 5 slik at de blir samordnet. Det er gjennomført felles 
drøftinger og vil bli gjennomført felles forhandlinger, men med separate protokoller knyttet til 
Mosvik kommune og Inderøy kommune.  
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Vurdering 
 
Lokale lønnsforhandlinger kap. 3.4. – ledere. Ledere i Inderøy kommune får fastsatt sin lønn 
etter forhandlinger med hjemmel i HTA kap.3.4. Tariffavtalen har to forhandlingsbestemmelser 
for ledere. Kap. 3.4.1 Lederavlønning – toppledere og kap. 3.4.2 Andre ledere – avlønning. I 
Inderøy kommune inngår rådmann, og kommunalsjef i kap. 3.4.1 Resultatenhetsledere og 
personal- og organisasjonsrådgiver inngår i kap. 3.4.2. 
 
Grunnlaget for forhandlinger i kap. 3.4.1. og kap. 3.4.2 er ett eller flere av følgende generelle 
kriterier: 
• Endret ansvarsområdet 
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
• Utøvelse av lederskap 
• Betydelige organisatoriske endringer 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 
I tillegg kommer særskilte føringer som arbeidsgiver måtte legge inn i forhandlingene. 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen tilrår at forhandlingene gjennomføres med grunnlag i de generelle retningslinjene, 
jfr. over, og innenfor rammer og retningslinjer for det kommunale oppgjøret for øvrig.  
 
Det vil bli gjennomført et drøftingsmøte i august med organisasjonene og med forhandlinger i 
september. Forhandlingene gjennomføres i tråd med retningslinjer for lokale forhandlinger 
beskrevet i HTA.  
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Inderøy kommune  

  Arkivsak. Nr.: 

  2011/1230-1  

 
  Saksbehandler: 

 
  Ole Tronstad 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 61/11 31.08.2011 

 

Lokale forhandlinger 2011 - rådmann 

 

Ordførerens forslag til vedtak 

 
Formannskapet viser til forhandlingsresultatet for kommunal sektor i 2011, og vedtar at 
rådmann i 1729 Inderøy kommune gis et lønnsoppgjør innenfor rammen av det kommunale 
oppgjøret for øvrig, dvs. 1,72 % med virkning fra 01.05.2011). Ordfører underskriver ny 
lønnsavtale for rådmann med virkning fra 01.05.2011.  
 
 
 

Bakgrunn 

Tariffoppgjøret 2011 er et mellomoppgjør og forhandlingsresultatet inneholder to økonomiske 
hovedelementer; et generelt lønnstillegg og justering av minstelønnssatsene i 
hovedtariffavtalens kapittel 4. (ansatte inklusiv lærere). 
 
Innenfor kapittel 4 ble det gitt et generelt tillegg på 1,72 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. 
april 2011, minimum kr. 7.000,-. Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger etter 
hovedtariffavtalens kap. 4.A.1.  
 
Vi skal nå gjennomføre lokale forhandlinger for ledergruppe (hovedtariffavtalen – HTV kap. 3.4. 
forhandlinger) samt en mindre gruppe ansatte (HTA kap. 5 – hovedsakelig ingeniørgruppen). 
Den økonomiske rammen for forhandlinger knyttet til kap. 3.4. og kap. 5 fastsettes lokalt. 
Virkningsdatoen settes til 1.5., med mindre partene lokalt kommer til enighet om en annen 
dato for iverksetting.  
 
Kommunesammenslåing: Rådmannen i Inderøy har lagt opp prosessen med lokale 
forhandlinger for kap. 3.4. og kap. 5 slik at de blir samordnet. Det er gjennomført felles 
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drøftinger og vil bli gjennomført felles forhandlinger, men med separate protokoller knyttet til 
Mosvik kommune og Inderøy kommune.  

Vurdering 

 
Ledere i Inderøy kommune får fastsatt sin lønn etter forhandlinger med hjemmel i HTA kap. 
3.4. Tariffavtalen har to forhandlingsbestemmelser for ledere. Kap. 3.4.1 Lederavlønning – 
toppledere og kap. 3.4.2 Andre ledere – avlønning. I Inderøy kommune inngår rådmann, og 
kommunalsjef i kap. 3.4.1 Resultatenhetsledere og personal- og organisasjonsrådgiver inngår i 
kap. 3.4.2. 
 
Grunnlaget for forhandlinger i kap. 3.4.1. og kap. 3.4.2 er ett eller flere av følgende generelle 
kriterier: 
· Endret ansvarsområdet 
· Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
· Utøvelse av lederskap 
· Betydelige organisatoriske endringer 
· Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 
I tillegg kommer særskilte føringer som arbeidsgiver måtte legge inn i forhandlingene. 
Rådmannens lønn er pr. i dag kr 700.000,- og den ble endret i lokale forhandlinger 2010 (avtale 
undertegnet 24.11.2010 og med en virkningsdato fra 01.07.2010). I forhandlingene tok en 
hensyn til den planlagte kommunesammenslåingen.  
 
Konklusjon 
 
Ordfører tilrår at forhandlingene gjennomføres med grunnlag i de generelle retningslinjene, jfr. 
over, og innenfor rammen av det kommunale oppgjøret for øvrig. 
 
Det vil bli gjennomført et lønnpolitisk drøftingsmøte i august med organisasjonene og med 
forhandlinger i september. Forhandlingene gjennomføres i tråd med retningslinjer for lokale 
forhandlinger – vedlegg 3 i HTA. 
 
De lønns- og arbeidsvilkår rådmannen har i 1729 Inderøy kommune gjelder 
virksomhetsoverdragelsen til stillingen som rådmann i 1756 Inderøy kommune fra 1.1.2012.  
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