
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg april 2013. 

 

Påske og møteforberedelse.  På grunn av påskens plassering i forhold til møteavvikling ber 

rådmannen om forståelse for at et par saker er sendt ut etter ordinære frister.  

Oppvekst og kultursenter. Det nærmer seg avslutningen av forprosjektet. 13-15 mai skal 

anbudsevaluering gjennomføres. Det foreligger en innstilling fra fylkesrådet i skolestruktursaken som 

kan innebære en strukturutredning før et positivt gjennomføringsvedtak om et oppvekst og 

kultursenter kan fattes.  Om dette blir resultatet av den politiske behandling i fylkeskommunen så er 

dette en ny forutsetning med usikre konsekvenser. Rådmannen vil minne om at det foreligger klare 

pålegg fra arbeidstilsynet om utbedring av lokalitetene ved Inderøy Ungdomsskole. 

Regnskapsberetning. Rådmannens beretning til regnskapet for 2012 er oversendt revisjonen. 

Beretningen distribueres til kommunestyremedlemmene ved egen «forsendelse».  Beretningen 

endrer ikke vesentlig på det bildet av regnskapet som tidligere er redegjort for. Hovedinntrykket er; 

et relativt godt regnskapsmessig nettodriftsresultat i 2012 «skjuler» betydelige langsiktige 

utfordringer knyttet til bærekraftig driftsnivå. 

Oppfølgning etter Husbankens vedtak knyttet til planlagt bofellesskap på Nessjordet. Rådmannen 

vil i møter gjennomgå i detalj administrasjonens håndtering av denne saken fram til status i dag. I 

den forbindelse vil det bli gitt mer eksakt svar på de spørsmål som ble skriftlig reist i siste møte, jfr. 

skriftlig oversendelse. 

Hensett til det faktum at vi – i alle fall så langt – har fått forkastet et samlet bofellesskapskonsept er 

det behov for å bruke mer tid på og utrede alternative mulige konsepter  som grunnlag for politisk 

valg av mandat og ramme for ny detaljutredning. Rådmannen vil presentere et forslag med sikte på 

behandling i kommunestyret i  juni og da med mulig igangsetting av detaljutredning rett  etter 

sommerferien. For å kunne gjøre forsvarlige alternative konseptvalg er vi avhengig av å bruke tid på 

utredning av både nytte- og økonomieffekter. 

Så langt ser jeg for meg følgende grove skisser til prinsippielle hovedalternativer: 

- Et modifisert prosjekt på Nessjordet  - med redusert antall boliger og funksjoner rettet mot 

funksjonshemmede. Dette åpner for en mindre reduksjon i antall bofellesskap enn lagt til 

grunn i det opprinnelige alternativ. Det er aktuelt å se nærmere på muligheten for å 

kombinere dette med bygging av ordinære kommunale utleieleiligheter – for bedre 

utnyttelse av tomtearealer. 

 

- Nytomtalternativet på Nessjordet forlates. Økt boligkapasitet, herunder avlastnings og 

barneboligtilbud, bygges opp rundt nåværende bofellesskap. 

 

Øremerkede tilskudd ø-hjelpsplasser DMS.  Inn-Trøndelagsregionen har fått tildelt 3,9 mill. kroner til 

etablering av ø-hjelpsplasser ved DMS- Inn-Trøndelag. Det innebærer at ø-hjelpstilbudet kan 

etableres straks infrastruktur – og spesielt legetjenestedekning – er på plass. Dette kan skje i løpet av 

relativt kort tid. Det vises til vår utredning omkring fremtidig legevaktssamarbeid og hvor vi vil 



fremme en sak med sikte på behandling i  kommunestyret i mai. (etter temabehandling og endelig 

behandling i hovedutvalg og formannskap) Som tidligere anført fra rådmannens side; vår tilslutning 

til akuttsamarbeidet i Inn-Trøndelagsregionen har ikke – og er ikke – betinget av endring av 

legevaktssamarbeid. Samtidig så vil et slikt samarbeid åpenbart kunne styrke argumentene for et 

skifte - uten at rådmannen i denne fase vil konkludere en innstilling i saken. 

Sak om uttalelse til fylkesvegplanen. Se vedlegg 1  - til denne orienteringen. Utskrift av svar fra 

saksbehandler angående fortolkninger av en del punkter i planen. Kan være relevant for 

behandlingen og distribueres derfor. 

Rådmannsorganiseringen.  Rådmannen vil orientere om sin holdning til rådmannsorganiseringen 

innenfor rammen av dagens tonivåmodell.  Det synes mest naturlig i denne fase å styrke 

rådmannsnivået med en assisterende rådmann og at en slik stilling utlyses eksternt innen kort tid. 

Det innebærer at kommunalsjefsstillingene i sin nåværende form tas ut av «organisasjonskartet».  

Det er aktuelt å gjennomføre visse justeringer av antallet enheter og antallet i stab. Organisatoriske 

endringer er tilpasset kravet om uttak av bemanningssynergier som følge av 

kommunesammenslåingen. 

Utredninger.  Vi vil – jfr. også beretningen – ha behov for ekstra ressurser til gjennomføring av en del 

utredninger og endringsprosesser. Det vises også til vedtatt budsjett og økonomiplan. I neste 

møterunde vil rådmannen fremme konkret forslag til bruk av fond for tjenesteutvikling til 1) 

gjennomgang og forenkling av en serie tjenesteprosesser med sikte på kostnadsbesparelser og 

nytteforbedringer 2) særskilt gjennomgang av området kommunalteknikk  3) overordnet analyse av 

kostnadsbruken på virksomhetsområdene i lys av Kostra-tallene for 2012. 

Ett politidistrikt Inderøy og Leksvik.  Det foreligger nå vedtak på sammenslåing  av Leksvik og 

Inderøy til ett politidistrikt. Dette er positivt både for tjenesten og for kommunene. Samtidig er det 

på gang utredninger om fremtidig politistruktur her til lands som kan utfordre den desentrale 

strukturen man har i dag. I Politiråd 19.04 vil dette bli nærmere drøftet .  

Omleggingen til privat legetjeneste. Inngåelse av endelige leieavtaler med Inderøy Helsehus A/S 

mv. Det vises til tidligere redegjørelser. Vi har så langt ikke greidd å sluttføre alle avtaler med 

legetjenesten og eierselskapet. Det gjelder så vel avtaler med Inderøy legesenter om ivaretakelse av 

offentlige legeoppgaver og endelig husleieavtale med Inderøy Helsehus A/S. Det er en viss uenighet 

omkring tolkningen av de opprinnelige (politisk vedtatte)  rammeavtaler som forårsaker at 

forhandlingene trekker ut i tid. Dette har selvsagt også med økonomi og gjøre.  

Organisasjon. Endringer lederstillinger.  Det er tidligere orientert om at Roger Sæthre går inn som 

enhetsleder for kultur og fritid med funksjonstid inntil 01.01. (avhengig av endelig organisering.)  Vi 

er i sluttfasen med rekruttering av ny rektor for Utøy skole. (fra 01.08) Søknadstilgangen har vært 

god.  Rolf Erikson har sagt opp sin stilling som leder for NAV med virkning fra 01.10. 

Rekrutteringsprosess er under planlegging. 

 

 



RUP-møte 03.04.  Inn-Trøndelagsregionen m/Leksvik møtte fylkesrådet til gjennomgang av RUP-

programmet på Steinkjer 03.04. Fra vår side deltok ordfører Trine Berg Fines og enhetsleder næring 

Lars Daling. Følgende punkter ble tatt opp og poengtert fra vår side: 

• Inderøy 2020 

• Sentrumsutvikling Straumen  
– Nils Aas 

– Kunsthotell 
– Den Gyldne Omveg –Innovasjon/næring 

• Lensmyra – regionalt senter for næring og idrett 
• Oppvekst og kultursenter 
• Strategisk næringssamarbeid Inn-Trøndelag/Innherred/Leksvik 

• Felles regional markedsføring 

• Opplevelse og reiseliv, jfr Inderøy 2020 

• Riksveg 755 og ..761 

• Kollektivtransport Inderøy 

• Bredbånd og mobil 
• Inderøy – del av et innovasjonsmiljø 

• Mosvik – en regional satsning !? 

• Næring – DGO, landbruk, næringsmiddel anlegg. Fokus på arbeidsplasser. 
 

 

 

 

  



Vedlegg 1. Ref sak om fylkesvegplanen. 

 

Fra: Dag Ystad [mailto:dag.ystad@ntfk.no]  

Sendt: 3. april 2013 13:57 

Til: Pål Søndrol Gauteplass 

Kopi: Hamrum-Norheim Arild Lars; Sidsel Bryne 

Emne: SV: Spørsmål ang. fylkesvegplan. 

Hei 

Pkt 1, De tiltak som har vært forutsatt i tidligere planer (NTP), 25 millioner som omfatter undergang 

for å binde sammen skolene som ligger på begges sider av fylkesvegen, og gang- sykkelveg opp 

«Prestlia». Etter nærmere undersøkelser av grunnforholdene har en kommet til at verken 

undergangen eller gang- sykkelveg opp «Prestlia» er mulig å gjennomføre innenfor de rammer som 

var forutsatt. 

Som kjent er det satt av et beløp i forslag til fylkesvegplan til erstatning for dette. Hvis Inderøy 

kommune kan tenke seg å være med på å bruke noe av dette beløpet til  gang- sykkelveg opp 

«Prestlia» i stedet for til skoleutvikling, kan det være aktuelt å anbefale fylkestinget å følge opp 

dette. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det er stor usikkerhet om det er mulig å få til dette for 5. 

mill kr med rådende grunnforhold. 

Pkt 2, strekningen Røra- Leksvik er beskrevet. Detaljerte tiltak kommer etter eventuelt vedtak i tinget 

og etter nærmere faglig planlegging. Det legges altså ikke detaljerte føringer i fylkesvegplanen hva 

som blir prioritert innen en strekning. 

Pkt 3, Vi kan forstå Inderøy kommunes interesse for å utvide eller omprioritere midlene, slik at det 

kan bli mulig å bygge gang-sykkelveg mellom Trøakorsen og Kjerknesvågen sentrum.  Vi vil imidlertid 

måtte legge til grunn fylkestingets overordnete føringer om å prioritere gang-sykkelveg 2 km fra 

skole når vi skal lage anbefale planvedtak. I den sammenhengen når ikke Trøakorsen - Kjerknesvågen 

sentrum opp. 

Inderøy kommune kan ikke forvente at det kommer fylkeskommunale midler til gang-sykkelveg på 

strekningen Trøakorsen – Kjerknesvågen i planperioden, og ser på bakgrunn av dette ikke grunn til å 

ta med dette tiltaket i reguleringsplanen. Det er mulig det kan vurderes enklere 

trafikksikkerhetstiltak på strekningen, og det bør vurderes om det er hensiktsmessig å regulere for 

dette. Det samme gjelder hvis Inderøy kommune har mulighet til å få fram annen finansiering av 

gang-sykkelveg på strekningen. 

 

Fra: Pål Søndrol Gauteplass [mailto:Pal.Sondrol.Gauteplass@inderoy.kommune.no]  

Sendt: 18. mars 2013 13:56 

Til: Sidsel Bryne 

Emne: Spørsmål ang. fylkesvegplan. 

 

mailto:dag.ystad@ntfk.no
mailto:Pal.Sondrol.Gauteplass@inderoy.kommune.no


Hei. 

 

Ang. forslag til fylkesvegplan har jeg noen spørsmål:  

1 – Prosjekt ved Sakshaug skoleområde. 

I forrige fylkesvegplan var det satt av 25 mill. I den nye planen er det satt av 22 mill. Er det gjort en 

reduksjon ? 

Av de 25 millionene var opprinnelig 5 millioner avsatt til gang- sykkelveg opp «Prestlia» i NTP. 

Hvordan ligger det an med denne strekningen ? Det er ikke ønskelig at penger som var avsatt til 

gang-/sykkelvegen skal forsvinne inn i skoleprosjektet. 

2 – Forfallsprosjekter på fv. 755 Røra – Leksvik.  

Kan du si noe om det er konkrete strekninger i Inderøy kommune som blir tatt med her ? 

3 – Gang- /sykkelveg Loavegen – Kjerknesvågen  

Her er ikke kommunens ønske om å utvide eller omprioritere midlene tatt til følge  så vidt jeg kan se. 

Stemmer dette ? 

Mvh 

Pål S Gauteplass 

Tlf 74124296 

Enhetsleder plan/byggesak 

 


