
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg mars 2013. 

  

Regnskapet (foreløpig). Regnskapet  foreligger og er oversendt revisjonen. Beretning og 

årsrapport er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt innen 01.04. Vi satser i år på en samlet 

formell beretning og årsrapport. ( i tillegg en publikumsversjon) Vi har et netto driftsresultat 

(eks mva refusjon investering) på vel  15 mill. kroner.  Dette er svakt bedre enn budsjettert, 

men tilsvarer det ekstraordinære inntektsgarantitilskuddet (15,5) mill. kroner som 

kommunen fikk i 2012. Vi disponerer således hele inndelingstilskuddet ut til finansiering av 

drift.  

Netto overskridelse på driftsbudsjettene er vel 5 mill.  kroner – eller ca 1 % av brutto 

driftsbudsjett. Dette skyldes for en del forsinkelser i uttak av omstillingseffekter, økning i 

ressurskrevende brukere på både skole og omsorgssiden, og en del ekstraordinære forhold 

for øvrig som en overskridelse på samfinansieringen med sykehusene med 1,2 mill. kroner.  

Vi registrerer budsjettbalanse på Helse-, rehab og barnevernsområdet. Dette er positivt. Det 

er overskridelser både på oppvekstområdet, bistand og omsorg og kommunalteknikk. 

Merutgiftene på driftsområdene kompenseres med merinntekter fra skatt og besparelser på 

rentekostnader og pensjonskostnader. 

Investeringene vil bli nærmere rapportert i forbindelse med avrapporteringen av 

enkeltprosjekter – se også kommende årsberetning og tertialrapporter. I hovedsak 

gjennomføres investeringsprogrammet som forutsatt. Som varslet høsten 2013 vil det være 

enkeltprosjekter som vil kreve etterbevilgning.  Venna prosjektet – veg og opparbeidelser i 

området fra riksveg, Rådhusområdet og skoleområdet – viser som varslet relativt betydelige 

overskridelser. 

Hensett til at dette er første virksomhets- og regnskapsår i ny kommune tørr rådmannen 

være relativt fornøyd med resultatet.  Vi vil nå nøye analysere budsjettet for 2013 i lys av 

regnskapsresultatene og komme tilbake med en nærmere redegjørelse dersom det er behov 

for budsjettendringer eller tiltak.  Vi må være forberedt på og arbeide hardt med tilpasninger 

og eventuelt kostnadskutt for  å sikre balanse i 2013 budsjettet. 

Bofellesskap Nessjordet. (se vedlegg 1 og 2)  Brevet fra Husbanken vedlegges.  Det 

vedlegges også et referat fra et oppstartsmøte med Husbank og Fylkesmann 04.10.12. 

Dersom Husbank finansiering skal oppnås må vi omarbeide planene. Det konkluderes med at 

antallet er for stort (konsentrert) og brukersammensetningen problematisk. ( i tillegg til 

andre merknader til funksjonalitet) Tilbakemeldingen synes å være et uttrykk for at 

Husbanken har underlagt dette prosjektet en strengere vurdering enn andre prosjekter. Det 

må oppfattes som en innstramning av praksis. Rådmannen ber om tid til å utarbeide et 

forslag til videre oppfølgning. De kortsiktige behov er ikke uten videre kritiske, men vi har 



psykisk utviklingshemmede som venter på kommunal bolig og behovet for en mer 

permanent avlastningsløsning er også nødvendig å håndtere. Alternative løsninger må 

uansett forventes å representere merkostnader som ikke uten videre det vil være kurant og 

finne inndekning for. 

Veginvesteringer. Hovedplan veg ble vedtatt i kommunestyret 16.12.12. Kommunestyret 

endret status på 6 veger fra adkomstveger til samleveger, og vedtok handlingsplanen som 

retningsgivende for investeringer i 2013. Kommunestyret ønsket i tillegg sterkere fokus på 

asfaltering av samleveger.  

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet en bevilgning til veginvesteringer på 4 

mill. kr. i 2013 og videre 2 mill. kr. årlig i økonomiplanperioden.  

Rådmannen vil for 2013 følge den vedtatte handlingsplanen med de føringer som 

kommunestyret har angitt. Det skal nå utarbeides anbudsgrunnlag for innhenting av priser 

med sikte på gjennomføring av handlingsplanen sommer/høst 2013.  

Vennalia prosjektet – se tidligere vedtak om utbygging samtidig med Sakshaugvegen – er p.t. 

ikke kommet i gang.  Det er på gang samtaler for avklaring av rettigheter og løsninger knyttet 

til avkjørsler.  

 Sak om eventuell støtte til private gatelysløsninger vil komme til behandling i april. 

Viser til styreleders orientering i Fylkesmøtet om at ordningen avsluttes 1 april. 

Oppreisningsordningen i KS-regi for barn i institusjoner.  Inderøy kommune har ikke sluttet seg til 

fellesordningen i KS-regi, men lagt til grunn en individuell prøving dersom søknader kom. Vi har p.t. 

ikke mottatt konkrete søknader.  KS-ordningen avvikles 1 april og fra KS-sekretariatet er mottatt en 

oversikt over resultatet.  I alt 16 kommuner har deltatt.  Det er kommet inn i alt 22 søknader. 10 

søknader har fått vedtak om oppreisningsbeløp på totalt kr. 4 075 000. Tre kommuner har utbetalt 

oppreisningsbeløp. 

Rasismefri sone.  Rådmannen orienterte i siste møte muntlig om en henvendelse fra Norsk 

Folkehjelp som oppfordrer alle landets ordførere om å bli med på et felles løft mot negative 

holdninger og diskriminering i arbeidslivet.  De oppfordrer kommunene med alle sine virksomheter til 

å erklære seg som Rasismefri sone. Rasismefri Sone er et verktøy som er ment brukt til å sette fokus 

på offentlige og private virksomheters ansvar for et mangfoldig og likeverdig arbeidsliv. Konseptet 

startet som et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og Landsorganisasjonen (LO) i 1998.   

Som rasismefri sone forplikter kommunen, som organisasjon, seg til å: 

- Betale innmeldingsavgift og årskontingent 

- Ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gå aktivt inn for å løse konflikter  når de 

oppstår. 

- Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte søkere med 

   Minoritetsbakgrunn til intervju. 



- Synlig markere at stedet er en Rasismefri Sone. 

Ved å inngå i konseptet ”Rasismefri Sone” forplikter kommunen seg til å betale innmeldingsavgift og 

årskontingent. Denne utgjør for Inderøy kommune sin del kr 10.000 + kr 500 pr. enhet i innmeldingsavgift og kr 

6.000 + kr 100 pr. enhet i årskontingent. Innmeldingsavgiften for Inderøy kommune vil da bli kr 17.500,-  og 

årskontingenten kr 7.500,-.  

Rådmannen er av den oppfatning at Inderøy kommune uansett skal og vil praktisere disse 

prinsippene og finner det lite formålstjenlig og etablere noen tiltre særskilte ordninger i så 

henseende. 

Arena Skarnsundet. En oppdatering. Se vedlegg 3. En statusrapport er utarbeidet av Enhetsleder for 

kultur. Nødvendige godkjenninger er på plass.  Rådmannen er noe usikker på om dette i og for seg 

spennende prosjektet bør arbeides videre med. Det går rett og slett på kostnader som anslås til 

samlet inntil  7 mill. kroner  og dermed  åpenbare utfordringer med finansieringen. Orientering gir 

grunnlag for en foreløpig drøfting og eventuelt avklaring av videre politisk saksbehandling. 

Organisering av rådmannsnivå og enheter.  Omstillinger. Vi har p.t. formelt sett ledighet i to 

kommunalsjefsstillinger.  Stillingen som enhetsleder kultur vil være ledig fra ca 20 mars. For så vidt 

gjelder organiseringen av rådmannsnivå og stab så tar rådmannen sikte på å utarbeide en løsning 

som vi bli forelagt politisk nivå og spesielt formannskapet til konsultasjon før konklusjon trekkes. 

Det vil til orientering ikke bli gjort endringer i enhetsorganiseringen i forbindelse med enhetsleders 

avgang – dvs. at Enhet for kultur videreføres med omtrent samme oppgaver som i dag.   

Kommuneoverlege i  40 % og lege i 60 % stilling i kommunen.  Som redegjort for i siste møte er Guri 

Falch ansatt i 40 % stilling som kommuneoverlege og i et engasjement som lege i kommunal stilling i 

60 %. Dette som et ledd i en strategi for å bygge opp grunnlag for den 5 legehjemmelen samtidig som 

vi får styrket den tradisjonelle kommuneoverlegefunksjonen. Dette er viktig i en tid hvor 

samhandlingsutfordringene står i kø og fokus på folkehelse og friskliv skal skjerpes.  Den økonomiske 

siden er svært avhengig av hvor raskt pasientlister kan fylles opp. Vi vil komme tilbake til eventuelle 

behov for budsjettendringer/tilleggsbevilgninger. 

Responstid ved legesenteret.  Vi er i tett dialog med Inderøy Legesenter omkring  problemer med 

telefonsvar – unødig lang responstid. Det er rett og slett tekniske mangler ved telefonsystemet som 

skaper hovedproblemet og systemet vil bli skiftet ut.   

Tilbud om kunstverk. Anne Breivik. Inderøy kommune har mottatt et konkret tilbud om å kjøpe tre 

kunstverk fra Anne Breivik. Det vil bli gitt en nærmere orientering i hovedutvalg folk. 

Folkemøter. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  Det er planlagt møter i Mosvik, Sandvollan 

og på Røra i mars. Se hjemmeside. 

 

Uttalelse kommunestruktur.  Se vedlagte henvendelse fra KS med anmodning om kommunal 

behandling av del spørsmål vedrørende fremtidens kommunestruktur. Henvendelsen legges ut 

særskildt.  Rådmannen legger det fram slik som grunnlag for avklaring av behandlingsmåte.  

 



Lensmannskontor og nærpoliti. Dimensjonering.  Kommunen v/ordfører har avgitt en uttalelse til 

mulige planer om neddimensjonering av kapasitet og tilstedeværelse for nærpoliti/lensmann. Det vil 

bli gitt en nærmere orientering i møte. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



Vedlegg 1. Brev fra Husbanken vedrørende bofellesskap  Nessjordet 
 
 
  



 
Vedlegg 2. Prosjekt nytt bofellesskap Nessjordet. 

 
Referat fra oppstartsmøte i husbankens lokaler  04.10.12 

 
Deltakere: Fylkesmannen i Nord Trøndelag; Kirsti Mørkved, Husbanken; Randi Selseth og?, 
Inderøy kommune; Per Arne Olsen, Erlend Bjøru og Eirin Thorsen Lian. 
 
Møtet har utgangspunkt i Inderøy kommunes forespørsel om tilskudd til bygging av 16 
omsorgsleiligheter  m døgnbemanning og 2 avlastningsrom. 
Per Arne Olsen informerer om prosjektet, og hva som er gjort i kommunen så langt. 
Informerer om at det er kommet til endringer i kommunens behov, som vil ha innvirkning 
på søknaden.  Husbanken opplyser at endringer sendes inn sammen med søknaden om 
midler. 
 
Husbanken: stiller spørsmål om utforming av bygningsmassen, særlig mtp. inngang og 
adkomst til den enkelte leilighet. 
 Kommunen har ikke svaret på dette pr. dd. Men dette vil legges inn i bestilling til arkitekt. 
Vurdering av gjenbruk av bygningsmassen vil også bli vurdert. 
FMNT: utforming av fellesareal må tenkes grundig i gjennom. Hvor mange skal dele på 
samme areal. Organisering av leilighetene blir viktig. 
Husbanken: Om det bare legges inn et fellesareal MÅ det synliggjøres hvordan arealet skal 
kunne deles. Det er viktig at utforming er gjort på en slik måte at bruken av fellesareal skal 
kunne velges bort av den enkelte. Positivt med egne innganger til leilighetene. 
 
FMNT: Hevder det må foreligge særlige argumenter for å få tilskudd til å bygge større enn 
8 leiligheter. Utforming av bygningsmassen må vektlegges og begrunnes med lokale 
forhold. Viktig at kommunen vektlegger dette i dialog/bestilling hos arkitekt. Synliggjøre 
hvordan vi har sikret brukermedvirkning. 
 
Husbanken: kommunen og de andre partene må være i dialog med hverandre i prosessen. 
 Argumenter som kommunen bruker i prosessen må fremmes også i denne dialogen. Når 
skissenav bygget er ferdig, holdes et dialogmøte mellom husbanken, kommunen og 
Fylkesmannen. 
Det kommer formelt svar fra Husbanken etter behandling av kommunens endelige søknad. 
Kommunen skal ikke sende søknaden før alle fakta er fremskaffet. Skisse av bygget må 
sendes med. Opplysningene i søknaden skal inneholde tall, målgruppe, størrelse, 
utforming, argumenter og dokumenter som viser prosessen. 
 
Det er ønskelig at kommunen tar med inn i planlegginga hvordan man skal forbruke 
mindre energi i boligen. Ha fokus på div. miljøløsninger. Enova tipses som en god 
samarbeidspartner da de innehar mye kompetanse på dette området og kan gi enkelte 
tilskudd. 
 

 

 



Vedlegg 3 
Notat 

 

 
Sak nr: Dato: 
2012/1693-22 18.02.2013 

 
 

Arena Skarnsundbrua, In Aeternum.   

I forbindelse med sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner, ble Plan for ekstern 

kulturbygging – bygging av samhold og identitet vedtatt i møte i Fellesnemnda 17.11.10 . 

 

Prosjektgruppe P14 fikk ansvaret for gjennomføring av tiltak som skulle bidra til å realisere følgende 

målsettinger: 

- Nye Inderøy skal være en kulturkommune 

- Gjennom ulike typer virkemidler ønsker vi å bidra til at varierte kulturtilbud og arrangement 

kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Dette for å gi innbyggerne 

en opplevelse av det gode fellesskap og samhold, som innbyggerne i de to kommunene alltid 

har stått for 

- Gjennom ulike aktiviteter på kulturområdet ønsker vi å bidra til ny skaperglede og 

mellommenneskelig kontakt slik at nykommunens befolkning opplever Nye Inderøy som en 

god kommune å bo og leve i. 

Ett av tiltakene prosjektgruppa iverksatte var å utlyse midler til kulturtiltak som gikk på tvers av 

tradisjonelle grenser. En av søkerne tok utgangspunkt i den sterke symbolkraften Skarnsundbrua 

representerte ved kommunesammenslåingen, og søkte om midler til å utvikle og etablere en lyd- og 

lysinstallasjon i tilknytning til brua: Lydkunst som tar opp i seg og oversetter bruas  egne lyder 

(trafikk, kabel-lyd etc.) og lyskunst,  bestående av en lysring som skulle kranse bruas midtpari, en 

gigantisk «giftering». Prosjektets idé var helt i tråd med ideer om lyssetting av brua, som tidligere var 

drøftet i forbindelse med kulturbyggingsprosjektet. 

 

Prosjektets dimensjoner, både fysiske og økonomiske, tilsa at dette ikke kunne realiseres med 

tilstrekkelig støtte fra P14, Kulturbygging. Derfor ble det satt ned en egen prosjektgruppe, som skulle 

undersøke mulighetene for realisering og finansiering. Inger Lillesand ble engasjert som konsulent for 

forprosjektet. Lyd-  og lys-kunst ble ivaretatt av hhv Øyvind Brandtsegg og Viel Bjerkeset Andersen.  

Enhetsleder for kultur, Reidun Huseth, ble oppnevnt som prosjektleder. 

 

Per i dag er to delprosjekt gjennomført: 



 

1. Viel Bjerkeset Andersens Lysdans fra sky-trackere festet til toppen av brutårnene, som en 

markering ved kommunesammenslåingen (19.12.11 – 07.01.12).  Finansiert av kommunen.   

 

2. Prøveprosjektet Blomsterbrua i Trondheim, en lydinstallasjon knyttet til gangbrua 

Blomsterbrua på Nedre Elvehavn, høsten 2012. Delvis finansiert av Norsk kulturråd. Resten 

av bl.a. NTNU og Trondheim kommune. 

 

Oversikt over sentrale elementer i arbeidet med prosjektet: 

 

I prosjektets startfase var det en del uformell kontakt med fylkeskultursjefen, og orienteringsmøte  

med daværende fylkesråd for kultur og fylkeskultursjef. Underveis har det vært flere møter med 

representanter for Statens vegvesen. 

 

27.10.10  Henvendelse fra Signar Berger til Statens Vegvesen med forespørsel vedr. lyssetting 

av Skarnsundbrua 

  

10.11.10 Positivt svar fra Statens vegvesen ved Aksel Boholm, 

  

14.04.11  Møte med Aksel Boholm og Geir Risvik, som ble oppnevnt som Statens vegvesens 

kontaktperson i prosjektet 

 

23.11.11 Møte med fylkesråd for regional utvikling og kultur og fylkeskultursjef 
 
22.06.11 Kontraktsinngåelse med konsulent Inger M. Lillesand. Start for utarbeidelse av 

forprosjekt 

 

20.08.11 Forprosjekt levert innen fristen  

  

25.08.11 Orienteringsmøte for aktuelle samarbeidspartnere om Arena Skarnsundbrua på 

Vinjesjøen Kai og Fritid. Presentasjon av forprosjekt  v/Inger Lillesand, Viel Bjerkeset 

Andersen og Øyvind Brandtsegg 

 

31.08.11 Innspill til Regionalt utviklingsprogram 2012, vedtak i Fellesnemnda:  
Prosjektene Arena Skarnsundbrua, industriområde Lensmyra, sentrumsutvikling 
Straumen og helhetlig plan for mobil- og bredbåndsdekning, meldes inn som konkrete 
innspill til Regionalt utviklingsprogram 2012.  



Vedlagte statusrapport fra prosjektet Inderøy 2020 om utviklingsmuligheter for det 

nye Inderøysamfunnet, oversendes fylkeskommunen til orientering 

 

01.12.11 Søknad om støtte sendt Norsk kulturråd (Arena Skarnsundbrua og Blomsterbrua) 

 

12.12.11 Positivt var på henvendelse til Vegdirektoratet og Riksantikvaren. Ingen innvendinger 

mot prosjektet 

 

07.01.12 Prosjektet presentert av kunstnerne på «Brølløpsfesten» 

 

31.01.12 Søknad sendt Kunst i offentlige rom – KORO 

 

01.03.12 Møte med representant for Kystverket, Kjell Ivar Mikkelsen 

 

28.03.12 Avslag på søknad, Norsk kulturråd 

  

17.04.12 Klage på vedtak, Norsk kulturråd 

 

30.04.12 Søknad om godkjenning (redusert seilingshøyde) fra Kystverket, Midt-Norge 

 

15.05.12 Avslag på søknad , KORO 

 

Juni 2012 Befaring på Skarnsundbrua med representant Mikkelsen fra Kystverket 

 

07.06.12 Tildeling fra Norsk kulturråd, delprosjekt Blomsterbrua: kr. 150.000 

 

09.10.12 Positivt svar fra Kystverket 

 

Avgjørende  godkjenninger er etter hvert kommet på plass. Både Kystverket og Statens vegvesen har 

presentert krav til installasjonene og til gjennomføring/drift. Disse ser vi ingen praktiske problemer 

med å imøtekomme. Den store utfordringen er selve finansieringen av et så vidt svært prosjekt. Det 

viser seg at det har vært vanskelig å få tilskudd fra offentlige instanser som Norsk kulturråd og KORO.  

  



Siden ressursene til konsulentbistand har vært begrenset, er det foreløpig ikke jobbet konkret med 

finansiering, verken overfor Nord-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, NTE eller det private 

næringsliv.  

 

Dersom arbeidet med å realisere Arena Skarnsundbrua  skal fortsette, må det engasjeres en 

konsulent som kan jobbe konsentrert over tid med finansiering, eierskapsmodeller, 

detaljprosjektering,  driftsansvar mm. Muligheten for realisering er avhengig av at mange aktører 

spiller på lag. 

 

En vellykket kommunesammenslåing ble gjennomført med markering av både «forlovelse» og  

«giftemål», hvor ringen er et naturlig symbol.  Arena Skarnsundbrua- In Aeternum  som et 

evighetssymbol, kan fortsatt bli en fantastisk attraksjon.  Installasjonen vil kunne bli et spektakulært  

bindeledd og en viktig markør i overgangen mellom Innherred og Fosen.  Installasjonen kan også 

bidra til at det skapes nye, imaginære bruer mellom folk og steder i verden.  

 

Inderøy kommune, 18.02.13. 

 

Reidun Huseth 

Prosjektleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


