
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg oktober. 

 

Lokale lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlingene gjennomføres i denne og neste uke. 

Lønnsoppgjøret endte opp med en samlet ramme på landsbasis på 4,07 % - vår forutsetning var 4 %, 

dvs. en forventet overskridelse (antatt Inderøy kommune er en gjennomsnittskommune) på ca. kr. 

150.000,-. Vi må påregne en noe større overskridelse i forhold til avsetninger i budsjettene – kanskje 

rundt 0,4 mill. kroner. Dette er i samsvar med erfaringer også fra andre kommuner. Rådmannen vil 

eventuelt redegjøre nærmere i formannskapet. 

Økonomi. Det vises til tertialrapporten og det vises til notat om budsjett og økonomiplan 2013 til 

2015. Det er lite nytt i regnskapsutviklingen siste måned og som kan endre ved hovedbildet for de 

økonomiske utsikter inneværende år. En justering av lønnskostnadsprognosene vil ikke endre ved 

det, selv om det innebærer en mindre oppjustering av prognosen for totale driftskostnader. Siste 

anslag viser økte anslag for skatt og inntektsutjevning og sannsynlig ytterligere reduksjon i 

rentekostnadsanslagene. På prosjektsiden er det ikke registrert vesentlig ny informasjon etter 

framlagt tertialrapport. Vi har en viss utfordring med rammen knyttet til vegomlegging Venna, med 

tilhørende anlegg opparbeiding av området rundt samfunnshus og Rådhus. Rådmannen måtte gi 

klarsignal til utskifting av masser foran rådhuset. Det blir eventuelt lagt fram en sak om 

tilleggsbevilgning i neste møte slik at prosjektet kan fullføres som forutsatt.  

KS-Nord Trøndelag – utkast til uttalelse ny barnevernslov. Det vises til egen sak for Hovedutvalg 

Folk. Utkastet foreligger i går onsdag og oversendes vedlagt denne orienteringen. 

Kommuneprogrammet likestilte kommuner. 

Det vedlegges en invitasjon til deltakelse i likestilte kommuner. Det er ikke noe problem å ha en 

positiv holdning til ethvert nasjonalt utviklingstiltak på dette området. I siste omgang er det et 

spørsmål om i hvilken grad vi greier å håndtere flere prosjekter. Om dette skal prioriteres så må vi 

eventuelt se dette i sammenheng med prosjektet Sammen for en bedre kommune og organisere 

innsatsen under samme prosjektorganisasjon. 

Igangsetting arbeider på Nessjordet – Grandetomta.  Det er gitt igangsettingstillatelse for 

Grandetomta og arbeider er muligens i gang når dette skrives. Full ferdigstilling våren 2014 – 

boligdelen ferdigstilles etter planen før utgangen av 2013. Det er behov for å konkretisere og justere 

visse punkter i avtalen av 2010; denne sluttforhandles disse dager med forbehold om 

formannskapets godkjennelse. Det varsles at denne kan bli lagt fram i møtet med anmodning om 

behandling. (dersom den ikke er klar før og kan utsendes før !) 

Det samme gjelder avtalen med Arken Eiendom (Sparebanktomta) om erverv av areal/makeskifte av 

tomt.  Det vil også her være behov for en tilleggsavtale ettersom det er behov for ytterligere 

arealtilgang. 

Invest. Det vises til tidligere orienteringer om status, herunder under felles formannskapsmøte. Av 

mindre samarbeider som er i ferd med å konkretiseres nevnes miljøretta helsevern. Inderøy 

kommune kjøper i dag tjenester fra Innherred HMS. Steinkjer har anmodet om en løsning i Investregi 



med egne ressurser og med Steinkjer som vertskommune. Vi har signalisert interesse for en slik 

løsning – eventuelt slik at Inderøy kommune i en fase kjøper tjenester. 

Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret. Rådmannen vil minne om de muligheter 

som er lagt til rette for å registrere verv og interesser i Styrevervregisteret. Om det skal være tvil om 

teknikken så ta direkte kontakt med politisk sekretær.  

Organisering av rådmannens stab, service og støtte. Det pågår et internt arbeid med å se på den 

interne organisering av rådmannsfunksjonen, stabsfunksjonen og enhetsinndelingen. Det vil bli gitt 

en kort muntlig orientering om status.  

 

Salg/leie av kommunal eiendom.  Skole/området i Framverran legges ut for salg i disse dager, i 

samsvar med tidligere vedtak. Rådmannen vil til neste møte i formannskapet – novembermøtet - 

fremme en sak om mulig salg av deler (underetasje) eller hele sentrumsbygget i Mosvik.  

En sak om eventuelt salg av den kommunale delen av Industriområdet i Nervika ble varslet i forrige 

møterunde; forhandlingene er ikke avsluttet, men rådmannen tar sikte på å legge fram en sak  

Flyndra A/S og kapitalstyrking. Det er avholdt ekstraordinær generalforsamling i Flyndra A/S med 

bakgrunn i en noe anstrengt likviditetssituasjon og et press på egenkapitalen. Det foreligger en 

fornyet anmodning fra Flyndra A/S om en utvidet kommunal garanti for kassakreditt. Denne vil 

eventuelt bli å behandle i neste møterunde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Endringer i barnevernloven – uttalelse fra KS Nord Trøndelag(forslag). 

 

Det er prisverdig at man tar barnevernloven opp til debatt på bakgrunn av kunnskap – erfaring. 

 

KSNT er av den oppfatning at dokumenterte utfordringer i barnevernet krever mer enn en 

justering av loven. Dagens utfordringer krever en bredere tilnærming til utfordringene enn hva det 

er lagt opp til i denne høringen.  

 

Slik KSNT ser forslaget så legges det opp til at man forholder seg til utgiftsveksten i barnevernet og 

ikke selve årsakssammenhengene som gir denne veksten. KSNT vil hevde at høringsdokumentet 

låser tenkingen i feil ende av handlingskjeden når man fokuserer så vidt mye på juss, økonomi, 

struktur osv(BUF-etat) 

Kort sagt: Denne tilnærmingen bringer oss ikke lenger i en nødvendig debatt om en av de største 

og mer grunnleggende velferds-utfordringene generelt og barnevernet spesielt. 

 

KS Nord Trøndelag vil derfor på det sterkeste advare mot en økning i kostnadene for kommunene 

og en styrking av BUF-etat. BUF-etats rolle må snarest råd omdefineres og nedtones kraftig og 

frigjorte midler stilles til disposisjon for det  forebyggende arbeidet med barn og unge i 

kommunene.  

 

KSNT støtter tanken om et tydeligere kommunalt barnevern, men forslaget bygger ikke opp omkring 

denne tenkingen. KSNT er av den klare oppfatning at de forslag som ligger ute til høring i prinsippet 

forsterker dagens utfordringer idet forslagene legger opp til økt innsats på 

behandlingssiden(finansiering-antall stillinger) og økt fokus på uheldige sidene ved strukturen (BUF-

etats rolle).  

KSNT tror på et opprustet kommunalt barnevern; ikke et barnevern som i stadig større grad arbeider 

med tungvinte refusjonsordninger, en uklart BUF-etat som har fullmakter langt utover loven og et 

barnevern som i stadig sterkere grad blir opphengt i dokumentasjon og juridiske utredninger. 

 

KSNT forventer økt oppmerksomhet på følgende områder: 

-Fra reparasjon til forebygging og tidlig intervensjon 

-Frivillighetens viktige rolle(barnevern som ikke oppfattes som barnevern) 

-Ledelse i barnevernet 

-Fra et lukket til et åpent barnevern 

-Det formelle barnevernet – jussens og paragrafenes inntog - rydding i betalingsordningene 

-Akuttberedskap og tilsynsfunksjonen 

- Adopsjon og mindre muligheter for å ta opp saker pånytt. 



 

KSNT anbefaler at det legges opp til en tenking i tråd med de intensjoner som ligger i 

Samhandlingsreformen. Vi ser store likhetstrekk i forhold til de oppgaver og utfordringer begge disse 

områdene står overfor.  Å gjøre dette i den samme ideologiske retning vil også kunne gi mange 

gevinster utover selve barnevernstenkningen. Vi trenger en utvikling som gjør barnevern til en 

naturlig del av en bredere samfunnstenkning, og ikke som et «hermetisert regime» på utsiden. 

 

BUF-etat oppleves av kommunene å  ha store ressurser og en rolle langt utover loven(lovens §2).  

På noen områder kan det synes som om departementet legger opp til at BUF-etat skal gis en styrket 

rolle.. Dette strider, etter vårt syn, mot mange prinsipper. 

KSNT er derfor av den klare oppfatning at BUF-etats rolle må nedtones og kommunenes rolle som 

ansvarlig må styrkes både gjennom både loven og økonomiske virkemidler. BUF-etats rolle som både 

tilbyder – rådgiver og kontrollør er også, etter vårt syn, uheldig. 

 

KSNT er derfor av den oppfatning at skal BUF etat styrkes og tjenesten derigjennom indirekte 

ytterligere sentraliseres så bør staten vurdere å overta ansvaret for barnevernet som sådan. 

Forslaget som er ute til høring kan også tolkes dithen at BUF-etat skal ha en slags «supervisorrolle». 

Ønsker man dette så må det sies i klartekst.  

 

KSNT er av den oppfatning at det bør skje en nedbygging av BUF-etat og ressurser overføres slik at 

hovedtrykket av ressursinnsats kommer nærmere der barna er, jfr. de prinsipielle likhetene vi mener 

man kan finne mellom dette området og Samhandlingsreformen. 

En ytterligere økning i kommunenes kostnader, slik endringsforslaget legger opp til, vil derimot legge 

betydelige hindringer i veien for kommunenes muligheter til å prioritere forebyggende arbeid. 

Forslaget kan bare av den grunn ikke aksepteres. Det vil også presse kommunene til å finne «billige» 

løsninger, noen ingen er tjent med hverken på kort eller lang sikt. 

 

KSNT er av den oppfatning at det kommunale arbeidet på dette området må styrkes gjennom at 

midler frigjøres (BUF-etat) og overføres til de tjenester/områder i kommunesamfunnet som 

tradisjonelt ikke oppfattes som barnevern. Kanskje burde langt flere av ressursene i kommunene 

settes inn i «mestringsteam» som går tidlig inn i familiene og gir veiledning/støtte for problemene 

tårner seg opp og nedturen starter for den enkelte/familiene, jfr. erfaringene med 

familieambulatoriet i Nord Trøndelag.  

 

KSNT er også av en oppfatning at en slik desentralisering av ressursene vil gi  bedre muligheter til å 

møte de utfordringene man i dag ser med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft på området. Etablering 

av store kompetansemiljø (jfr. BUF-etat) langt fra brukerne bidrar til at vi får kapasitet og 

kompetanse alt for langt borte fra der utfordringene oppstår og skal løses. 

 

KSNT er kjent med at kommunene har store utfordringer med å ha nok kompetent personell til å 

ivareta nødvendige tilsyn(tilsynsfører) med barn i fosterheim etter dagens lov. Det blir derfor, tror vi, 

feil å lovfeste retten til egen tillitsperson før dette systemet fungerer. 

KSNT anmoder derfor om at dette forslaget vurderes pånytt da en lovfesting vil skape forventninger 

kommunene trolig ikke kan oppfylle. 

 



  



Bli en likestilt kommune  

– søk om deltakelse i Kommuneprogrammet  

Dere inviteres til å bli pilot i Kommuneprogrammet – Likestilte kommuner, et tiltak i 

regjeringens handlingsplan Likestilling 2014. Pilotkommunene mottar kr. 300.000 samt 

veiledning i 2013-2014. 

 

Kommuneprogrammet  

– Likestilte kommuner  
Målet er å integrere likestillingsperspektivet i planverk, øke kvaliteten på tjenester og heve 

kunnskapsnivået om likestilling hos de ansatte. Dette oppnås gjennom kompetanseheving, 

erfaringsutveksling, kartlegging og analyse.  

Erfaringer fra likestillingsprosjekter viser at be-vissthet om likestilling bidrar til 

kvalitetsheving på tjenester, planstrategi og andre styrings-dokumenter. 

Kommuneprogrammet vil bidra til denne kvalitetshevingen.  

 

Nytenkende, nyttig og nødvendig  
Likestillingsintegrering handler om å ha et kjønns- 

perspektiv der beslutninger fattes, ressurser for-deles og ansatte møter innbyggerne.  

Likestilling må inn i alle ordinære arbeidsoppgaver, i alle fagområder, på alle nivå og av alle 

ansatte i virksomheten. Likestillingsintegrering innebærer bevissthet om likestilling, samt 

enkle rutiner og gode systemer som inngår i daglig drift.  
   


