
Rådmannen orienterer hovedutvalgene og formannskap mai 2013. 

 

Tertial. Vi fremmer en formell sak med rapportering til kommunestyret i juni, sammen med eventuell 

budsjettrevisjon. I denne runde vedlegger rådmannen et foreløpig summarisk notat fra 

økonomirådgiver omkring status drift og investering. Det tas nødvendig forbehold for presisjonen i 

beregninger og vurderinger. Vi skal nå arbeide videre med å kvalitetssikre prognosen. Uansett ligger 

det an til et samlet budsjettmessig negativt avvik på rundt 5 mill. kroner ved det aktivitetsnivået vi 

har p.t. (under forutsetning av uendret skatteinngang.)  Vi er i en situasjon hvor veksten i bistands- 

og omsorgsutgiftene ikke kompenseres ved en tilsvarende nedgang i utgiftene på oppvekstområdet. 

Notat – svar på spørsmål vedrørende bofellesskapsutredningen fra Harald Ness. Det vises til egen 

utsendelse tirsdag. 

Temasak – kvalitetsplan skole. Utkast vedlegges og tas opp som temasak for hovedutvalg folk. 

Kvalitetsplanen er en temaplan under en fremtidig hovedplan for oppvekst  og er ikke underlagt 

kommunedelplaners normale krav til høring. Det må likevel vurderes en høringsrunde. Siktemålet er 

fortsatt å få denne fram til behandling i kommunestyret i juni. 

Sak om disponering av fond for tjenesteutvikling.  I saken er referert til at saken er drøftet med 

organisasjonene. Dette er feil. Rådmannen har månedlige orienteringsmøter og evt. drøftinger med 

organisasjonene. Dette møtet ble gjennomført forrige fredag – rett i forkant av utsendelse. Ved en 

glipp ble det ikke gitt en samlet orientering slik som forutsatt og dette punktet i saken ble ved en 

tilsvarende glipp ikke korrigert. Vi er i nå i dialog med organisasjonene og vil kunne rapportere på 

organisasjonenes holdninger i møter. 

Innherred Renovasjon – felles gebyrer.  Styret for Innherred renovasjon har i forkant av 

representantskapsmøtet bedt kommunene forberede en holdning til en ordning med felles gebyrer 

innenfor IRs nedslagsfelt. Etter rådmannens skjønn vil det være naturlig for Inderøy å gi støtte til en 

slik ordning. En isolert økonomisk betraktning tilsier at dette kan falle fordelaktig – i alle fall ikke 

negativt - ut for Inderøy.  

Komrev – og pensjonskostnader.  I et brev til medlemskommunene varsler styret for 

Kommunerevisjonen mulig behov for styrking av overføringene til kommunerevisjonen. Det er sterkt 

økende pensjonskostnader som forårsaker en anstrengt resultatsituasjon. Utfordringen har siste år 

vært løst ved å trekke på fond. Denne reserven er i ferd med å bli oppbrukt. 

Temasak i formannskapet. Åpenhet og tilgjengelighet kommunale tjenester. Dette var 

tenkt som en tidligfasedrøfting rundt prinsipper omkring åpningstider og tilgjengelighet til 

kommunale tjenester og er ført opp i formannskapet  denne omgang. Det er naturlig at 

diskusjonene også føres for hovedutvalgene. 

Rådmannen anser at det er nødvendig å ta opp temaet. Det er et økende press fra 

tjenesteområdene om å kunne begrense besøkstider og telefontider for å sikre kapasiteten 

på saksbehandlingen. Nav har for eksempel for en begrenset periode stengt kontoret 



tirsdager og torsdag formiddag. Barnevernstjenesten har inntil videre søkt å regulere 

telefontrafikken til særskildte tidspunkter. 

Inderøyningene er vant til å oppsøke kommunale tjenester etter behov. Bruk av møteavtaler 

er nesten et ukjent begrep. Flere og flere kommuner – også mellomstore – innser at full 

tilgjengelighet kan være det samme som 1) redusert saksbehandlerkapasitet 2) favorisering 

av den gruppen som vil og kan oppsøke kontorer uten forhåndsavtale. I dette ligger at 

effektive tjenester betinger noe regulering av brukernes/innbyggernes tilgang. 

En temasak kan eventuelt lede ut i en oppfølgende sak og hvor det besluttes visse prinsipper 

for hvordan feltet skal håndteres i fremtiden. 

Inderøy oppvekst og kultursenter. I siste styringsgruppemøtet ble status gjennomgått. 

Forprosjektet gjennomføres som planlagt og tidlig juni vil valg av løsning og entrepenør være 

klar. Fylkeskommunen vil forsøke og konkludere skolestruktur i oktober, men mest 

sannsynlig desember. Det innebærer igangsetting våren 2014 under forutsetning av positive 

beslutninger i kommune og fylkeskommune. Det presiseres at den valgte løsning vil kunne 

endres dersom behandlingen i fylkeskommune og kommune skulle tilsi det. 

Minnemarkering Salberg Kirke 8 mai. Det gjennomføres en minnemarkering for veteraner 

den 8 mai. 

Innflytting  i Rådhuset - familiesenterdelen. Selve innflyttingen i Rådhuset er av praktiske og 

tekniske hensyn utsatt til 20 juni. 

Lønnsoppgjør – mellomoppgjør 2013. Lønnsoppgjøret er gjennomført innenfor en samlet 

ramme på 3,5 % og et tilegg pr. 01.05 på 0,75 prosent. Effekten av dette lønnsoppgjøret på 

våre regnskaper anslås til maks 1,3 mill. kroner (foreløpig anslag) og det er dekning på 

tileggsbevilgningsposten. 

Videreføring av tiltaksplasser i Mosvik. Kommunen har fått oversendt en underskriftsliste 

med over 400 navn til støtte for en videreføring. Flyndra A/S vil presentere et forslag til 

formannskapets bestilling i neste møte.  

Klage på vedtak Sakshaug gamle skole. Inderøy fortidsminneforening. Brevet fra 

fortidsminneforeningen vedlegges. Det anføres blant annet at tiltaket burde vært omsøkt før 

behandling. Rådmannen har ikke fått tid til å studere henvendelsen nærmere,  og vil komme 

tilbake til behandlingsmåten. Det er uansett ikke aktuelt å gjennomføre vedtaket før alle 

formelle sider er endelig avklart. 

 

 

 



Administrativ styringsgrupep i Invest. Jeg refererer summarisk saklista til siste møte og vil 

eventuelt komme tilbake med muntlige suppleringer i møte. 

 13/13 Samhandling om Vekst/Attføring i Inn-Trøndelag (O) 

 13/14 Felles næringsplan/apparat i Inn-Trøndelag (D) 

 13/15 3-partsmøte (D)med organisasjonene 

 13/16 Bærekraftig velferdspolitikk i Inn-Trøndelag  (O) 

 13/17 Miljøretta Helsevern i Inn-Trøndelag (A) 

 13/18 Styringskurs i Helse og Omsorg (O)LIMN 

 13/19 Barnevernsvakt i Nord-Trøndelag (O) AHH 

 13/20 Logopedsituasjonen i Inn-Trøndelag (O) LIMN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Til: Rådmann 

Fra: Økonomirådgiver 

 

02.05.2013 

 

 

Tertialrapport pr. 30.04.2013 - Kort oppsummert! 

 

Drift  

Samlet prognoseres et negativt avvik i drift på 5,75 mill. 

 

Fellesområdet inntekter: prognoseres avvik på - 0,42 mill. Dette er knyttet til rentekompensasjon fra 

husbanken (Sandvollan skole) 

Skatt og rammetilskudd: budsjett viser ca. 0,9 mill. i merinntekt enn hva KSs prognosemodell viser pr. 

i dag. Antar prognosemodell korrigeres i slutten av mai og at nåværende avvik «faller bort»! 

Fellesområde diverse: prognoseres positivt avvik på 0,78 mill.  

Uttak konsesjonskraft ikke budsjettert - utgjør ca. 0,22. Antar samlet en reduksjon i netto utgift når 

det gjelder renter på 1 mill.      

Mva.komp investering: ok. Budsjettjustering foretas ved korrigering av investeringsbudsjett.  

Avskrivninger: Prognoseres en svikt i «inntektspost» fra VAR på 1,16 mill. Ble ikke justert ned etter 

alle korrigeringer som ble gjort på tampen 2012.  

Politisk virksomhet: Prognoseres et avvik på - 0,1 mill. ved årets utløp. 

Gjelder hovedsakelig permisjon ordfører men også økt kostnad overformynderi og annen lønn.  

Fellesadministrasjon: Samlet prognoserer ikke avvik ved årets utløp. Noe utfordring på personal, 

men vakanse berger situasjonen.      

Plan, byggesak og oppmåling samt næring og miljø: Det prognoseres avvik ved årets utløp på 0,2 

mill. Knyttet til båtheving i Skarnsundet.  

Oppvekst: Samlet prognoseres et overforbruk på 0,8 mill. ved årets utløp 

Mosvik skole og bhg.: - 0,3 mill. (usikkerhet knyttet til å ta ned driften raskt nok) 



Fellesområdet skole og bhg.: - 0,5 mill. (styrket tilbud bhg., ordinær bhg. samt feilbudsjettering)  

Røra og Utøy er obs-områder (ligger litt høgt) De har fått beskjed om å ta tak i dette.  

Helse, omsorg og sosial: Samlet prognoseres et overforbruk på 3,85 mill. ved årets utløp. 

Bistand og omsorg: - 2,3 mill. (i hovedsak økte lønnsutg.+ medfinans.somatiske tjenester) 

Helse, rehab. og b.vern: - 1,15 mill. (250 kommuneoverlege, 5. legehjemmel 400 samt 500 

barnevern)  

Nav: - 0,4 mill. (sosialhjelp) 

Samlet prognoseanslag er lavt. Tror spesielt BO må jobbe hardt for å klare det.   

Kommmunalteknikk og VAR: Samlet prognoseres ikke avvik på områdene, men    

Kommunalteknikk: - 0,5 mill. (budsj.feil ca. 1 mill., vannskade 100, skade leiebiler 100, svikt 

husleieinnt) Det er tatt høyde for at stillinger står vakant m.m. 

 Vann: 0,587 (blir ikke behov for å låne fra ordinære driftsmidler som budsjettert) 

 Avløp: ok  

 

Kultur og fritid, diverse fond, Inn-tr.lag regnskap og lønn, tilleggsbevilgninger  – ok 

 

Investering  

Se eget vedlegg.  

Har markert med gult de prosjekter som kanskje kan nevnes i denne omgang. Fullstendig rapport 

vedlegges selve tertialrapporten.   

  



 
 Inderøy fortidsminnelag v/Sissel Norum Letnesvegen 417 7670 Inderøy 1.mai 2013 
Inderøy kommune v/ rådmannen 7670 Inderøy  
 
Sakshaug gamle skole -Formell klage på vedtak beskrevet under. Vedtak i Formannskapet - 
10.04.2013  
 

Inderøy fortidsminnelag klager med hjemmel i forvaltningslovens § 28 på vedtak i sak om 
Sakshaug gamle skole fattet i Inderøy kommunes formannskap 10.4.2013. Vedtaket innebærer at 
Sakshaug gamle skole skal selges for flytting eller saneres. Inderøy fortidsminnelag har som 
formål å arbeide for å bevare verneverdige kulturminner i Inderøy og har anser seg derfor som en 
forening med rettslig klageinteresse. Vi henstiller kommunen om å omgjøre vedtaket slik at 
saken kan utredes grundigere og vurderer om det er muligheter for å la skolen stå på sin 
opprinnelige plass. Vi minner om at det i henhold til kulturminnelovens § 25 «Kommunen plikter å 
sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg oppført før 
1850 til vedkommende myndighet senest fire uker før søknaden avgjøres». Slik vi forstår det på 
bakgrunn av sakspapirene, er denne saken ikke sendt inn til regional kulturminnemyndighet ved 
Nord-Trøndelag fylkeskommune for uttalelse før vedtak ble fattet. Verneverdig skole Den gamle 
skolen har både kunnskaps, opplevelses og bruksverdi. Sakshaug gamle skole var den første offentlige 
skole i Inderøy kommune. Skolen ble tatt i bruk på Venna 1. januar 1841/42 og flyttet til nåværende 
sted rundt 1875. Skolen var i bruk fram til 1921, da den nye skolen stod ferdig. Bygget har etter da 
vært brukt som bosted, og siden 1977 er det kommunens PPT-avdeling som har benyttet bygget til 
kontorer. Når PPT nå skal flytte til Inderøy Rådhus, vil huset bli stående tomt. Sakshaug gamle skole 
forteller en skolehistorie både alene og sammen med de bygg som pr i dag står i et samlet miljø. Når 
den planlagte nye skolen bygges vil dette området ha fire generasjoner skolebygg stående i samme 
miljø.  



Den endringshistorien man kan lese i selve bygget er viktig for å fortelle utviklingen av et skolemiljø 
over tid. Vi fikk en ny skolelov i 1860. Olav dun har også fungert som lærer i dette bygget i sin tid. 
Rent byggeteknisk har huset mange spennende kvaliteter som forteller om eldre tiders byggeskikk. Et 
bygg trenger ikke å være opprinnelig for å beholde verneverdien. Ombygginger som er gjort over tid 
forteller om endringer i samfunnet, og trenger ikke å forringe verneverdien. Mange av kommunes 
innbyggere føler en stor tilhørighet til bygget og det finnes historiske røtter for de som har hatt sin 
oppvekst på Straumen. Dette er med på å skape et personlig eierforhold for mange av bygdas 
innbyggere. Å bevare bygget gir en stor bruksverdi. Frivillige lag og organisasjoner, bedrifter, 
ungdomsorganisasjoner kunne man tenke seg som brukere av huset. Konklusjon: Det fremkommer 
ikke hvilken motivasjon som ligger til grunn for rivning / flytting av bygget. Og Inderøys lokallag av 
Fortidsminneforeningen vil på det sterkeste henstille Inderøys sentrale politikere om å omgjøre 
vedtaket som ble fattet i Inderøys kommunestyre den 10. april 2013. ang rivning/ flytting av 
Sakshaug gamle skole. Det er spesielt viktig at alle sider av saken blir belyst før endelig avgjørelse blir 
fattet.  
 

Med hilsen Sissel Norum leder Ellen Giskås nestleder 

  



 


