
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg august. 

 

Felles formannskap Invest. Det minnes om at det avvikles felles formannskapsmøte i Invest fredag 

07.09 i Inderøy Rådhus. Egen innkalling er/skal gå ut. Hovedtema går på videre satsning, jfr. arbeidet 

med nytt styringsdokument. 

Vegsatsning Innherred.  I møter vil bli orientert nærmere fra ordfører (eventuelt rådmann) om det 

pågående arbeidet med å styrke regionens muligheter for en forsert veg og jernbanesatsning i 

Innherred. Det er invitert til et møte vedrørende organisering av satsningen i Trondheim 

17.09.(etablering av Interimsstyre mv) 

Undersøkelse/tilsyn fylkesmannen vedrørende naturmangfoldsloven.  I regi av fylkesmennene 

pågår for tiden en undersøkelse/tilsyn vedrørende kommuners oppfølgning av naturmangfodsloven. 

Inderøy kommune ble forespurt av fylkesmannen om kommunen kunne stille seg til disposisjon som 

en av aktuelle kommune fra Nord-Trøndelag. Undersøkelsen/tilsynets resultater vil bli endelig klare i 

løpet av nær fremtid.  Vi vil måtte påregne at vi vil få avvik påvist i forhold til vår saksbehandling og 

hvor vi ikke i tilstrekkelig grad kan dokumentere at lovens krav til «sjekkpunkter» er fulgt. Dette skal 

være en gjennomgående situasjon i kommunene. 

Boligfelt Åsen.  Sak om boligfelt i Åsen vil uansett måtte fremmes for kommunestyret. Ettersom vi 

ikke har på plass nødvendige avtaler med private fremmes saken for formannskapet i september. 

Prosjektet har en sannsynlig kostnad på 16 mill. kroner brutto – dette er under de siste estimater 

men fortsatt høyt utlignet på et begrenset antall boligtomter.  

Biobasert sentralanlegg for varmeforsyning i Straumen. Saken krever ytterligere saksforberedelse, 

herunder avtaleavklaringer mot eventuelle private kunder. Videre er det nødvendig å se nærmere på 

alternative utnyttelsesmåter av Solstad-tomta, jfr. vedtak i Hovedutvalg natur.  

Ytterligere behov for kommunale utleieboliger.  Sak er ført opp til formannskapet og rådmannen 

har i egen sending varslet at saken vil bli foreslått trukket i møte. Vi har behov for bedre å kunne 

verifisere behovene før vi eventuelt går til beslutning om å reservere fra private – alternativ videre 

utbygging i egen regi. Et forhold som i senere tid er fremkommet er at omfanget av 

familiegjenforening kan få et større (og raskere) omfang enn det vi så langt har lagt til grunn. Flere 

enslige flyktninger har søkt gjenforening og vil få dette. 

Nye flyktningeboliger. Prosjektet er gjennomført på kort frist innenfor gjeldende plan og vil kunne 

være innflyttingsklare innen 01.09. Regnskap foreligger ikke, men foreløpige tall tyder på at 

kostnadene kommer ut om lag som budsjettert. Opprinnelig ble forutsatt inntil 40 % botilskudd fra 

Husbanken. Denne forutsetningen viser seg ikke å holde – tilskudd på 40 % er knyttet til en 

forutsetning om døgnbemanning.  Vi kan påregne inntil 20 %. Foreløpige beregninger viser likevel at 

investeringen vil kunne forsvares gjennom en forsvarlig husleie. 

 

 



Saman om ein betre kommune.  Prosjektet kan oppfattes som en delvis videreføring av 

Kvalitetskommuneprogrammet og med de samme sentrale interessenter – departement, KS og 

hovedorganisasjonene. Fokus går på tema som arbeidsmiljø, fravær, deltid og omdømmebygging. 

Rådmannen vil komme tilbake med en sak i neste møterunde med forslag til at kommune søker og 

slutte seg til programmet. 

Mosvik skole.  Anbudsgrunnlag går ut i disse dager. Skolen driftes dette skoleår i det gamle Mosvik 

kommunehus og forholdene synes godt lagt til rette – som en interimsløsning. Den økonomiske 

rammen ble akseptert justert i forbindelse med siste budsjettrevisjon. Om kostnadsrammen er 

tilstrekkelig hefter det – jfr. også tidligere orienteringer – vesentlig usikkerhet ved.  

Avklaring av privates utbyggingsplaner i Straumen sentrum.  Det synes nå avklart at næringsbygget 

til Grande Eiendom vil bli startet opp den nærmest fremtid. Samtidig signaliserer Coop planer om å 

bygge på det som omtales som Fossumtomta – vest for krysset 755/761.  Om dette viser seg å bli 

realiteter vil dette bety en vesentlig endring for handels og aktivitetsmiljøet i Straumen sentrum. De 

aktuelle aktørene er en del av partnerskapet for Straumen sentrum og innenfor rammen av dette 

partnerskapet – jfr. også Inderøy 2020 – vil arbeidet med å definere nye muligheter nå kunne 

forseres. 

Gjenbrukstorg. Det foreligger en foreløpig rapport fra Innherred Renovasjon om mulige fremtidige 

gjenbrukstorgsløsninger, jfr. vedtak i Hovedutvalg natur om gjennomføring av en utredning. 

Rådmannen vil i møte i Hovedutvalg natur orientere om noen resultater og om de videre arbeidet 

med utredningen. 

Trafikksikkerhetsutvalg. I ulike sammenhenger et behovet for en ny trafikksikkerhetsplan tatt opp, 

jfr. forutsetningene for tildeling av skoleskyss. Hovedutvalg natur er også trafikksikkerhetsutvalg og 

det vil i neste møterunde bli fremmet en sak som grunnlag for beslutning om oppstart av 

planarbeidet. 

Tilbringertjeneste. Endringer praksis TT-kort. Det vises til orientering på nett. Vi vil få 

etablert tilbringertjeneste fra 01.09. Samtidig vil det bli gjennomført en innstramning i 

tildeling av TT-kort.  

Fra fylkeskommunens side er påvist at kommunens praksis i så måte gir en tildeling utover 

det som retningslinjer/kriterier gir rom for. Det innebærer at vel 30 TT-kort brukere ikke vil 

få videreført dette tilbudet. Håpet er at både ordningen med servicetransport og 

tilbringertjeneste kan gi rimelig gode erstatningsordninger. 

 

Samarbeidsprosjekt Kastvollen rehabiliteringssenter og Inderøy kommune 

om tjenesteutvikling for pasienter med nevrologiske skader og sykdommer. 

Bakgrunn: 
 
Helsedirektoratet lyser ut prosjektmidler knyttet til pasienter med nevrologiske skader og sykdommer. Det 
vises til vedlegg 1 og 2. Kastvollen rehabiliteringssenter og Inderøy kommune v/ bistand og omsorg har 



samarbeidet om utarbeidelse av en felles prosjektsøknad, se vedlegg 3. Inderøy kommune står som 
prosjektsøker.  
 
Hovedformålet med prosjektet er at Inderøy kommune i samarbeid med Kastvollen rehabiliteringssenter skal  

 Styrke helsetilbudet til personer med nevrologisk sykdom og/eller skade i Inderøy kommune 
 
Aktivitet og hovedmål 2012: 
 

 I samarbeid med Kastvollen rehabiliteringssenter utvikle eget kompetanseprogram for bruk av ansatte 
innen pleie og omsorg i Inderøy kommune. 

 
Aktivitet og hovedmål 2013: 
 

 Videreutvikle kompetanseprogrammet slik at det tilpasses den kommunale pårørendeskole 
 
Det ble søkt om kr 250.000. 
 
Helsedirektoratet ga tilsvar medio juli og ga tilskudd på kr 200.000 for benyttelse i 2012. Det ble ikke gitt midler 
for 2013, men erfaringsmessig er det mulighet for å søke om nye midler for 2013 eller overføre ubrukte midler 
til neste år. 
 
Konklusjon: 

Inderøy kommune har gitt tilsvar på tilskuddet – tilskudds kriterier aksepteres. Det ligger ingen føringer for 

kommunal med finansiering i prosjektet. 

Det har vært 2 møter mellom Kastvollen rehabiliteringssenter og Inderøy kommune, hvor det er etablert en 

prosjektorganisering. Brukere er representert i styringsgruppen og prosjektgruppen. 

Prosjektorganisering vedlegges, vedlegg 4. 

Nevrologiske skader og sykdommer omfatter ulike diagnoser. For å begrense omfanget i prosjektet vil 

utviklingsarbeidet knyttes opp mot diagnosene MS og Parkinson. 

 

          Oslo 27.06.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Til ordføreren, 

DEN NASJONALE FRIVILLIGHETSPRISEN 2012 
Med en frivillig innsats tilsvarende 115 000 årsverk ligger Norge på topp i verden! Dette må feires, og gjennom årets 

Frivillighetspris har vi en flott anledning til frivillighetsfest. Kanskje årets frivillige ildsjel(er) finnes i din kommune? 

Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen til en ildsjel som har gjort en spesiell innsats. Mer informasjon 

om prisen og dens historikk finnes på www.frivillighetsprisen.no 

Frivillighetsprisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig 

innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Vi trenger hjelp fra din kommune for å 

finne en verdig vinner! 

Vi ber om at kommunen sender inn ett eller flere begrunnede forslag på kandidater til Frivillighet Norge. Alle fylkene 

blir deretter bedt om å nominere én kandidat til den nasjonale juryen, som vil ledes av styreleder i Frivillighet Norge, 

Helen Bjørnøy. Fristen for nominering til Frivillighet Norge er i år satt til 15. september. 

Om årets pris 

Jakten på årets vinner startes for alvor gjennom en presentasjon 

av prisen på TV2 God Morgen Norge rundt 1.september. TV2 vil 

bidra til å skape blest om prisen og de nominerte gjennom hele 

årets arrangement. 

Det vil kåres en fylkesvinner i hvert fylke, deretter vil en nasjonal jury plukke ut fem mellomrundekandidater som 

presenteres på TV2 – her ligger det altså en ypperlig mulighet for å profilere kommunen og dens ildsjeler på tv! 

Seerne vil i løpet av november få stemme fram tre finalister som får ytterligere en presentasjon på tv. Deretter vil 

vinneren kåres og presenteres direkte om morgenen 3. 

desember.  

Frivillighet Norge 

Frivillighet Norge er ansvarlig for det praktiske arrangementet 

rundt prisen. Frivillighet Norge er en samarbeids-

organisasjon for frivillige organisasjoner. Våre nettsider 

www.frivillighetnorge.no inneholder mer informasjon om 

oss og vårt arbeid. 

 

Vi håper dere tar oppfordringen om å nominere deres 

kandidat slik at årets Frivillighetspris blir en spennende og attraktiv pris som bidrar til å rette oppmerksomhet mot 

innsats for fellesskapet fra initiativ- og idérike mennesker, og for et triveligere og bedre samfunn for alle! 

Nominasjoner kan gjøres gjennom 

www.frivillighetsprisen.no/nominasjon 

eller på e-post til: 

Frivillige fakta: 

 Det finnes anslagsvis 115 000 frivillige 
lag/for-eninger i Norge. Ca 2 000 er 
landsomfattende. 

 Rundt halvparten av befolkningen deltar i 
frivillig ”arbeid”. Det plasserer Norge i 
verdenstoppen. 

 Over halvparten av det frivillige arbeidet 
legges ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, 
inkl. idretten. 

http://www.frivillighetnorge.no/
http://www.frivillighetsprisen.no/nominasjon


 

Med vennlig hilsen  

 

Rådgiver, Frivillighet Norge 


