
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap mars 2012.

Sakene. Vi opplever på ny tekniske problemer med oppdateringen av saker på nett. Rådmannen 

merker seg at leverandør/IT-drift så langt ikke har greitt å stabilisere funksjonaliteten som skal sikre 

«automatisk» oppdatering av word-dokumenter til PDF-format og utlegging på hjemmesiden. Til 

dette er dokumentert på plass benyttes mailutsendelse innen fastlagt frist og utsendelse av 

papirversjoner etter nærmere avtale. 

Fylkesrådsbesøk. Fylkesrådet besøker Inderøy 13.03. Dette gir rom for å ta opp felles 

problemstillinger/interesser samlet. Rådmannen vil i formannskapets møte presentere en rekke 

problemstillinger som kan være aktuelle – som grunnlag for en drøfting. De viktigste vil sannsynligvis 

være stikkordmessig:  Inderøy 2020, Mint, skole-/kulturcampus, vegløsning Sakshaug skole, 

utbygging Lensmyra, sentrumsutvikling, næringsfondsmidler og betingelser, folkehelsesamarbeid, 

fylkesvegplan mv.

Fylkesmannsbesøk. Fylkesmannen besøker Inderøy 26.04 som en del av en besøksrunde til 

kommunene. Tema er ikke avklart, men det vil være naturlig å gi en generell orientering om status og 

planer.

Invest. Det foreligger nå en IKT-strategiplan som vil bli behandlet i administrative styringsgruppe for 

Invest. Planen foreslår en felles IKT-enhet. Spørsmålet om behandling i kommunene avklares av 

politisk styringsgruppe snarest.  Helseutredningene (11 delutredninger)pågår for fullt og med sikte på 

ferdigstilling utover våren. 

Regnskapet 2011.  Regnskapene for 1729 Inderøy og 1723 Mosvik er avsluttet med et positivt samlet 

regnskapssmessig resultat  på hhv 3,2 mill. og 0,4 mill. kroner. (se også nett)  Dette er meget positivt 

! Vi vil gjennomgå en del nærmere resultatet i møtet. I begge kommuner er det overskridelser i 

driften; i 1729 Inderøy som tidligere varslet vesentlige overskridelser på barnevern og 

kommunalteknikk. IKT-området kommer også ut med et overforbruk. Det utarbeides nå beretninger 

og budsjettene for 2012 skal gjennomgås i lys av regnskapsresultatene. Rådmannen varsler en større 

budsjettrevisjon i kommunestyret i mai.

Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplanen. Det er 

ikke satt en eksplisitt sluttdato for alle utredningene. Rådmannen legger til grunn at kravet er 

gjennomføring så raskt som mulig men senest slik at utredningsresultatene kan inngå som premisser 

for revisjon av budsjett- og økonomiplan 2013-2016.

Orientering tilbringertjeneste/TT-transport mv. Det var lagt opp til en orientering i formannskapets 

møte. Denne utsettes til neste formannskap på grunn av omfang av saker.

Prosjekt Nessjordet. Kostnadsrammen utfordres noe av uforutsette tilegg til sprengningsarbeider og 

kabelomlegginger. Det gis en orientering i formannskapet. Det er p.t. noe uklart om det vil være 

behov for tilleggsbevilgninger, men dette kan aktualiseres.



Inderøy 2020. Konsulenten er i en begynnende sluttfase i forhold til Sentrumsutviklingsprosjektet 

Straumen. Det er mulig at det kan gis noen høyst foreløpige indikasjoner på hvilke råd som gis. Som 

anført i forrige rapport er det nødvendig å gjennomgå Inderøy 2020-prosjektet, oppdatere mandat 

og retningslinjer. Det vil bli utarbeidet en egen sak med sikte på sluttbehandling i kommunestyret i 

mai.

GRANAVATNET er interessant som en «mulig KALKSJØ». Kalksjøer er truede i Norge, og en utvalgt 

naturtype i henhold til Naturmangfoldloven. Det betyr at kalksjøer vil få et spesielt fokus i årene 

fremover, slik at de kan ivaretas på en best mulig måte. GRANAVATNET er sammen med 21 ander 

innsjøer i Nord-Trøndelag utpekt som en innsjø det er ønskelig å gjøre nærmere undersøkelser. 

Vannprøver tatt for noen år siden tyder på høyt kalsiuminnhold - viktig parameter i samband med 

vurderingene av om et vann er en kalksjø eller ikke. De berørte grunneierne (8 stk) og Inderøy 

kommune ble orientert om de forestående undersøkelsene i brev av 07. juli 2011.

I følge brevet skulle undersøkelsene gjennomføres i perioden juli-september 2011. Rapporten 

planlegges å være ferdig våren 2012.

Økonomioversikter – reservert tilleggsbevilgninger og fond. Det vedlegges en oversikt over status 

ansvar 830 Reservert tileggsbevilgninger – formannskap og næringsfondet. Jfr. ulike saker for 

formannskap og styret for næringsfondet.

Bruk av tilleggsbevilgning
Saksn

r. Sak
Belø

p
Rest til 
disp.

Opprinnelig budsjett 2012 2438

1/12
Bevilgn. til Inderøy Kirkelige Fellessråd 2012 og forslag til ny 
tjenesteytingsavtale. 250 2188

5/12 Inderøy Kulturhus - Søknad om støtte til innkjøp av flygel.. 125 2063

7/12
Dans i Nord-Tr.lag - Søknad om kommunal støtte til kortreist 
dansefestival 2012. 50 2013

Forslag i saker som legges frem for FS 07.03.12: 

20/12 Midtnordisk Kunstfestival. Kunst i-festival. Søknad om tilskudd. 25 1988

22/12 InderøyFest 2012 - søknad om støtte og evt. underskuddsgaranti. 250 1738

22/12 InderøyFest 2012 - søknad om støtte og evt. underskuddsgaranti. 100 1638

24/12 Midtnordisk kunstfestival - søknad om støtte til markedsføring. 40 1598

26/12 Nils Aas kunstverksted. Søknad om midler til forstudie. 30 1568



Bundne driftsfond

Saksnr. Sak Beløp Rest til disp.

Inngående balanse 2012 næringsfondet 3121

Vedtatte saker, ikke kommet til utbetaling pr. 29.02.12 527 2594

Utbetalt i 2012 18 2576

Forslag i saker som legges frem for Næringsfondet 07.03.12: 

2/12 Inderøy Næringsforening - søknad "Næringsliv i Inderøy" 90 2486

3/12 Den Gyldne Omvei - utvikl. av langs strategi og forretningsplan m.v. 60 2426

4/12 InderøyFest 2012 - søknad om støtte. 50 2376

Ny arbeidsavtale for undervisningspersonalet.

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen ble gjenopptatt fredag 10. februar og det er nå enighet om 

innhold i ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet (SFS 2213).

KS og de fleste og største organisasjonene anbefalte avtalen. I den nye avtalen er antall arbeidsdager 
til felles planlegging og kompetanseutvikling økt fra 5 til 6 dager. Videre er den tidsressursen som 
bl.a. brukes til lærere med en særskilt krevende arbeidssituasjon utvidet med ½ time (fra 1 ½ til 2 
klokketimer pr. elev). Det er i tillegg tatt med en tydeliggjøring av at denne tidsressursen også skal 
kunne brukes til kontaktlærere med en særskilt krevende arbeidssituasjon, slik at disse får noe 
redusert undervisning. Bruk av tidsressursen drøftes ved hver enkelt skole, men avgjøres som i dag 
av rektor.

Ut over dette er arbeidstidsavtalen uendret. Avtalen skal gjelde for 2012 og problemstillinger partene 
la til side i denne omgang tas opp igjen til høsten når avtalen på ny skal reforhandles.

KS Hovedstyre behandler det anbefalte forslaget i sitt møte lørdag 11. februar.

- Jeg er fornøyd med at partene nå har tatt et felles ansvar og avklart situasjonen for lærerne og 
skolelederne om arbeidstidsbestemmelsene for kommende skoleår. Det kommer elevene og skolen 
til gode, sier forhandlingsdirektør i KS Hege Mygland. - Jeg beklager at forslaget ikke fikk tilslutning 
fra Norsk Lektorlag og Tekna.
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