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Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og utredningstiltak

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til ulike 
utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

Bakgrunn

Inderøy kommune kommer i Kommunebarometeret ut på en 20 plass blant norske kommuner. Siste 
innbyggerundersøkelse etterlater et inntrykk av at kommunens innbyggere er, med noen få unntak, 
mer enn gjennomsnittlig fornøyd med sin kommune. Det samme bekreftes av de årlige bruker og miljø 
undersøkelser vi gjør på store områder som skole. (vi har lite brukerundersøkelser på andre områder, se 
nedenfor)  Selv om målinger av kvalitet og effektivitet på kommunale tjenester er vanskelig, kan vi være 
rimelig trygg på at kommuneorganisasjonen gjennomgående presterer godt.

Inderøy kommune har likevel ambisjoner om å være «Best- I lag». Da er gjennomsnittsresultater ikke 
godt nok ! 

En organisasjon som skal være god over tid – og helst best – vil måtte planlegge for kontinuerlig 
forbedring og endring og forankre en kultur for forbedring og endring. Dette er lettere sagt enn gjort. 
Det er spesielt utfordrende i organisasjoner som over tid opplever stabilitet.  



Hvordan skal en kommune som Inderøy arbeide med forbedring ? Vi kan – med vårt ressursgrunnlag  -
ikke etablere store utviklingsavdelinger. Vi må finne andre tilnærminger. Avgjørende for vår evne til 
utvikling vil være:

1. Ledernes (lederfunksjonens) evne til å ta initiativ og gjennomføre forbedring i stort og smått.
2. Medarbeidernes forståelse og aksept for systematisk arbeid med forbedring.

Det handler om organisasjonens samlede evne og vilje til over tid å lete etter beste praksis og ta inn 
denne praksis i vår organisasjon. I denne sammenheng er åpning mot omverdenen viktig. Vi må lære 
oss og «google» andres erfaringer. Vi må lære oss og oppsøke de gode eksempler. Og vi må lære oss og 
sette oss ned internt og evaluere oss selv i lys av innhentet kunnskap – og endre! 

Jeg mener vår organisasjon har mange av disse dynamiske trekkene i dag. Men jeg mener vi forbedre 
oss ! Vi kan og må bli mer innovative om vi vil bli «best». Dette til fordel for våre brukere som skal 
hovedfokus, men også til fordel for våre medarbeidere som jeg tror i sin grunnholdning ønsker å kjenne 
på at arbeidsplassene utvikles.

Vi har nettopp vært gjennom en kommunesammenslåingsprosess. På mange måter har denne vært 
vellykket. I stor grad har den nye organisasjonen satt seg. Det ligger dog latente krav om omstillinger 
som over tid skal bidra til å ta ut synergier av sammenslåingen. Siste års regnskap viser at vi så langt 
ikke har maktet å ta ut en nettoeffekt av sammenslåingen. Vi bruker inndelingstilskuddet fullt ut til 
finansiere driften !

Regnskapet for 2012 viser klare tegn til et økende kostnadsutfordringer – også på skoleområdet og på 
omsorgsområdet som er de store forbruksområdene. Omfanget av ressurskrevende enkeltbrukere er 
tilsynelatende generelt økende – uansett hvilke tjenesteområde en ser på.

Vi har nettopp gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for nykommunen. Tilbakemeldingene er på 
nivå med andre kommuner. Et negativt avvik (hvor vi scorer svakere enn snitt) går på våre 
medarbeideres oppfatning av organisering/tilrettelegging av arbeidet. Dette er et område vi kan 
forbedre oss på og hvor de satsninger som ligger i dette «programmet» kan bidra til noen svar.

Fond for tjenesteutvikling

Det er satt av midler til et fond for tjenesteutvikling de siste år. Fondet utgjør ved utgangen av 2012 
1,75 mill. kroner. Rådmannen ber i første omgang om aksept på og bruke penger av fondet innenfor en 
ramme – til ulike utrednings og forbedringstiltak. Dette er penger som er tenkt brukt til å kjøpe 
eksterne tjenester, men også finansiere interne kostnader – frigjøring av egne ressurser hvor det er 
nødvendig.

Tidsperspektivet er en to års periode og vi må planlegge og gjennomføre dynamisk. Rådmannen ber i
denne omgangen om en rammefullmakt og vil naturlig orientere om oppfølgningen etter hvert som 
prosjekter initieres og gjennomføres. Det vil være aktuelt og komme tilbake med anmodning om å 
utvide rammen etter hvert. 

Følgende hovedsatsninger skisseres så langt:

1. Generelt opplæring av ledere og stab i konkret endringsmetodikk. Det vil bli gjennomført en 
faglig oppdatering kommende år, samtidig som vi iverksetter konkrete forbedringsarbeider på 
ulike områder tjenesteområder/prosesser. (delvis kjøp av eksterne tjenester)



2. Spesielt om administrative støttefunksjoner. Den sentrale administrative ressursen og 
organiseringen er naturlig nok særskilt påvirket av sammenslåingen av to kommuner. Vi må, jfr. 
1, gjennomgå flere støttefunksjoner, og spesielt støtte til skole-/barnehageledere, for å sikre 
tilstrekkelig tid til pedagogisk/faglig ledelsesarbeid. (delvis kjøp av eksterne tjenester) Dette 
prosjektet er skissert i tidligere budsjettdokumenter og i realiteten politisk forankret gjennom 
budsjettprosessen.

3. Generell analyse av 2012 regnskapet for nye Inderøy kommune. Vi har behov for å få gjort en 
grundigere analyse av regnskapet for 2012 – jfr. Kostra. Det vil være nødvendig og effektivisere
driften fremover og vi trenger et tryggere vurderingsgrunnlag med hensyn på områder hvor det 
kan være potensiale for innsparinger. Resultater må foreligge i god tid før sluttbehandlingen av 
budsjett og økonomiplanen.

4. Det er aktuelt å gjøre en egen analyse av våre kostnadsstrukturer innenfor Bistand og 
omsorgsområdet – tildeling og prioriteringspraksis. Dette er et arbeide som flere kommuner 
har fått gjort.(kjøp av eksterne tjenester)

5. Kvalitetsplan skole. Utkastet til kvalitetsplan skole vil ha spesielt fokus på ledelse og læring og 
læringsmiljø. (overordnet) Rådmannen ønsker å forsere arbeidet med to delsatsninger –
leseopplæringen( jfr. spredning av erfaringene fra Sakshaugprosjektet) og vurdering for læring. 
(et system for dialog med elevene om læring) Vi får tilsyn på det siste til høsten. (frigjøring av 
interne ressurser/noe kjøp av tjenester)

6. Utvikling av velferdsteknologi. Fokuset på velferdsteknologi er sterkt økende og erkjennelsen 
av at teknologien må tas i bruk for å dekke framtidige omsorgsbehov er økende. Vi må konkret 
se nærmere på våre muligheter for å implementere. (noe ekstern bistand/fristilling av interne 
ressurser)

7. Botilbud/boveiledningstjeneste. Vårt boveiledningstilbud er fragmentert/lite helhetlig. Vi må 
finne kreative organisatoriske og ressursmessige løsninger som kan svare på behovene. 
(innkjøp av noe utredningsressurs)

8. Aktiviserings- og kulturtilbudet rettet mot bistand og omsorgsområdet. Vi har i oppdrag, jfr. 
budsjett, og se nærmere på området Et sted og være. Rådmannen ønsker i tillegg og ta et 
bredere perspektiv og få utredet mer konkrete, økonomisk begrunnede, forslag til hvordan 
aktivitets- og kulturtilbudet kan utvikles over tid. (kjøp av utredningsressurser)

9. Tekniske tjenester. Vi har lenge arbeidet med en plan for en gjennomgang av organiseringen og 
utforming av vårt tekniske tjenestetilbud. Administrative kapasitetsproblemer har forsinket 
gjennomføringen. Vi må ta fatt på dette. Ett av temaene vil være spørsmålet om å 
samlokalisere driftsressursene i et driftssenter – samle Var-ressurser og Bygg-ressurser for å 
utnytte kompetanse bedre. (innkjøp av noe utredningsressurs)

10. Heltid/Deltid. Vi er i ferd med å etablere delprosjektet Saman om ein betre kommune. Det kan 
være nødvendig å styrke rammene for dette prosjektet. (mulig kjøp av eksterne ressurser)

11. Oppfølgning arbeidsmiljøundersøkelsen. Vi har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Det 
er viktig å tydeliggjøre oppfølgningen og vi kan ha behov for å anskaffe noe ekstra ressurser for 
å følge opp en del områder.

12. Forenkling av budsjetteringsprosessen. Det administrative budsjettarbeidet i organisasjonen 
tar for mye tid og belaster ledelses og stabsapparatet i for stor grad. Dette går på bekostning av 
kapasitet til analyse og utredning, herunder på bekostning av oppfølgningen. Vi må finne en 
bedre balanse i utnyttelsen av økonomifunksjonens samlede ressurser. 



13. Planarbeidet. Vi har satt oss som mål innen rimelig kort tid og etablere et helt nytt planverk for 
Inderøy kommune, jfr. planstrategien. Rådmannen innser at det er krevende og holde 
fremdriften uten ekstra frigjøring av interne ressurser – og kjøp av ekstern bistand. 

Vurdering

Rådmannen legger fram saken og ber om aksept for å arbeide videre med disse prosjektområdene og
med mulighet for å trekke på fond for tjenesteutvikling hvis behov – dvs. hvis de ordinære 
budsjettrammene ikke viser seg tilstrekkelige.

Det forutsettes at alt endringsarbeid gjennomføres i samarbeid med de ansatte og deres 
organisasjoner. Denne saken er drøftet med tillitsvalgtsapparatet. 

Politisk nivå vil bli orientert underveis.

Konklusjon

Se innstilling



Arkivsak. Nr.:

2012/548-10

Saksbehandler:

Lars Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 30/13 08.05.2013

InderøyFest - søknad om utviklingsmidler til miljøsatsing

Rådmannens forslag til vedtak

InderøyFest innvilges støtte på kr. 30.000,- til finansiering av miljøsatsing og miljøsertifisering av 
InderøyFest.

Tilskuddet dekkes over ansvar 830 funksjon 1805 Fellesområde tilleggsbevilgninger – FSK disp

Vedlegg
1 Søknad om utviklingsmidler til miljøsatsing
2 Svar fra N-T fylkeskommune på søknad fra InderøyFest.

Bakgrunn

InderøyFest søkte vinteren 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune (RUA) om regionale utviklingsmidler 
til miljøsatsing i Inderøyfest. Søknadsbeløpet var på kr. 60.000 ut fra et totalt budsjett på kr. 120.000.
I svar datert 21.03.2013 blir søknaden avslått med begrunnelse at i henhold til arbeidsdeling mellom 
fylkeskommunen og kommunale/regionale fond, bør denne søknaden behandles av lokalt/regionalt 
fond for Inderøy, Verran og Steinkjer kommune.

Søknaden er oversendt Inderøy kommune.

I søknaden presiseres det at InderøyFest siden oppstarten har vært bevisst på samfunnsrollen lokalt og 
regionalt. Med dette som utgangspunkt besluttet styret for InderøyFest i januar 2013 å iverksette et 
prosjekt med mål om å få InderøyFest godkjent som miljøfyrtårn. Dette for å styrke festivalens 
miljøprofil, samt ta rollen som motivator og pådriver for bærekraftsatsing i Inderøy og Innherred.



I prosjektplanen beskrives følgene hovedmål og delmål:

Hovedmål: InderøyFest har som mål å fremme arbeidet med bærekraftig destinasjonsutvikling 
gjennom å gi festivalen en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Delmål:

 Utvikle rammeverk og rutiner for lønnsom og miljøvennlig drift av festivalen

 Oppfylle bransjekrav for arrangementet

 Forankre miljøarbeidet tydelig i organisasjonen

 Planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak, herunder utvikling av informasjonsstand 

under InderøyFest

 Oppnå sertifisering som miljøfyrtårn

 Gjennomføre 1-2 synlige ekstraordinære tiltak (El-bil, rundballprosjekt)

Totale kostnader på kr. 120.000 fordeles med prosjektledelse, faglig ressurs , informasjons- og 
kommunikasjon, reiser, møter og egeninnsats. InderøyFest har innleidd faglig ressurs til arbeidet med 
miljøsertifisering.

Vurdering

Formannskapet har i sak PS 7/13 gitt et tilskudd til InderøyFest på kr. 450.000. Tilskuddet dekkes av 
midler avsatt til formannskapets disposisjon. Inderøy kommune bidrar derfor også i år  med en 
betydelig støtte til InderøyFest. Rådmannen stiller seg derfor noe tvilende til å innstille på ytterligere 
økonomisk støtte til festivalen. 

På den andre side er det svært positivt at InderøyFest får en tydelig miljøprofil. Dette er i samsvar med 
vedtatte målsettinger i Inderøy kommune. Gjennom en tydelig miljøprofil på årets InderøyFest blir det 
synliggjort at Inderøy kommune har vedtatt å være en miljøfyrtårn-kommune. 

Gjennom delprosjekt opplevelse og reiseliv (Inderøy 2020) legges det nå opp til et nært samarbeid 
mellom Den Gyldne Omvei, Inderøy næringsforening og Inderøy kommune, for blant annet å utvikle 
Bærekraftig destinasjon Inderøy. Miljøsatsing under InderøyFest vil også være med på å styrke arbeidet 
med å legge fundamentet for Bærekraftig destinasjon Inderøy. 

Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen innstille på at Inderøyfest innvilges en støtte på kr. 30.000,- til 
dette konkret formålet.  

Konklusjon

Se innstilling.



















Arkivsak. Nr.:

2013/917-2

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 31/13 08.05.2013

TV-aksjonen NRK Nasjonalforening for folkehelsen

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2013

……………………………………..
Ordføreren får fullmakt til å foreta nødvendig supplering av komiteen.  Rådmannen sørger for 
nødvendig sekretærhjelp.

Inderøy kommune bevilger kr 6.800 til TV-aksjonen 2013.
Beløpet dekkes av tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon.

Bakgrunn

TV-aksjonen er NRK sin årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og 
frivillighet i Norge.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag den 20. oktober og er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen 
og demenssaken.  Pengene går til folkehelsens arbeid med demens. Over 70 000 mennesker har i dag 
en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene.  Rundt 300 000 er nærmeste 
pårørende og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt.  Pengene fra aksjonen skal gå til 
forskning for å løse demensgåten og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksine.  Tilbudet 
til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager.  TV-aksjonen og pengene 
fra bøssebæringen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at tabuene mister sin 
kraft og mytene knuses.

I Inderøy kommune har praksis vært at ordføreren har ledet en komite på 3-5 personer, oppnevnt av 
formannskapet, til å gjennomføre TV-aksjonen.  Rådmannen/administrasjonen har stilt med 
sekretærressurser.  Det har tradisjonelt vært bevilget kr 1,- pr. innbygger i samsvar med sentrale 
oppfordringer.



Konklusjon
Se innstillingen.
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