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Innledning.   Dette er siste rådmannen orienterer før sommerferien.  For så vidt gjelder de politiske 

møter er neste møterunde ultimo august. Det er bedt om et mulig ekstraordinært møte i 

Hovedutvalg natur ultimo juni for å få med en del saker – forhåpentligvis også utkast til 

reguleringsplan Lillesund og Kirknesvågen for beslutning om utlegging. 

Den økonomiske situasjon for Kirken/Kirkelig fellesråd. Rådmannen har etter anmodning 

gjennomført møter med  leder for Kirkelig fellesråd og  kirkevergen og hvor kommunen er orientert 

om en noe utfordrende situasjon med å tilpasse økonomi til budsjettrammer.  Det oppfattes å være 

nødvendig med en viss nedbemanning for å unngå underskudd.  Fra rådmannens side er 

orienteringen tatt til etterretning og politisk nivå informeres på denne måten. 

Strateginotat økonomi.  Ettersom økonomirådgiver fratrer 01.06 har det ikke vært mulig å få fram et 

strateginotat økonomi til behandling i junimøtet.  Det vil bli utarbeidet et notat i forkant av – og som 

et ledd i budsjettbehandlingen – til høsten. Det økonomiske bildet og utfordring er rimelig godt 

beskrevet i tertialrapport og forslag til budsjettrevisjon.  

 I forhold til neste års budsjett og økonomiplan har dette en enkel implikasjon; skal vi greie å 

opprettholde vår evne til å betjene gjeld og ta inn en del nye oppgaver, så er det minimum et 

effektiviseringsbehov eller kostnadskuttbehov/inntektsforbedring på 5 mill. kroner. Dette er 

sannsynlig et absolutt minimum og prosessen er allerede startet internt for å identifisere aktuelle 

alternativer.  

Rådmannen legger til grunn at vi fortsatt kan ha mulighet for å finne løsninger uten større 

strukturgrep og/eller innføring av eiendomsskatt.  Jeg legger ikke skjul på at usikkerheten i så måte er 

økende.  

Ansettelser i administrasjonen/assisterende rådmann mv.  Rådmannen håper og ha sluttført to 

viktige ansettelsessaker i den sentrale administrasjon til kommende møterunde. Det gjelder 

assisterende rådmann og controller økonomi. Jeg vil i samsvar med gjeldende reglement konsultere 

formannskapet i forkant av beslutning om ansettelse av assisterende rådmann. Enhetslederstilling 

NAV er utlyst og rådmannen håper på ansettelsesbeslutning før sommerferien.  Det er mulig at dette 

også vil være mulig for enhetsleder kultur og hvor vi p.t. har konstituert Roger Sætre. 

Flaget.  I siste Inderøyning var det et oppslag om manglende fremdrift rundt 

stoppeplass/utsiktspunkt Flaget.  Jeg viser til det som er kommentert fra vår side og kan gjerne 

beklage at vi ikke har greidd å holde mer konsekvent trykk på denne saken.  Med en relativt 

betydelige prosjektportefølge  har nok dette prosjektet blitt noe skadelidende. Det er noe finish og 

skilting som har manglet og hvor mange engasjerte har hatt synspunkter på hva som er den gode 

utforming og innhold.  Dette vil nå komme på plass. 

Tilsyn.  Vi har avgitt tilsvar til fylkesmannen etter siste tilsyn knyttet til skole og barnehager. Vi mener 

å  ha lukket aktuelle avvik og merknader.  Det er varslet nytt tilsyn knyttet til kommunens system for 

læringsoppfølgning – vurdering for læring, skoleledelse mv. Dette tilsynet vil foregå høsten 2013 og 

Ungdomsskolen og Sandvollan barneskole er utpekt som undersøkelsesobjekter. Arbeidstilsynet har 



varslet tilsyn rettet mot helse og omsorgsområdet og våre systemer for å sikre at virksomheten 

forebygger arbeidsrelatert sykdom og skade.  Det er alltid lærerikt og bli utsatt for tilsyn. Samtidig 

noteres at tilsynsvirksomheten er omfattende, nitidig og ressurskrevende. 

Administrativ styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen.  Helsesamarbeidet.  Vi er i gang med å 

forberede arbeidet med de utredninger som er forutsatt gjennomført i henhold til nytt 

styringsdokument.  Av saker som det nå er særskildt fokus på utover dette er spørsmålet om et 

samarbeid om juridiske tjenester, eventuelt muligheten for å få på plass et felles advokatkontor.  Det 

er besluttet å foreslå opprettelse av en felles 50% stilling for miljøretta helsevern. (til erstatning for 

dagens kjøp av tjenester). På helsetjenesteområdet søkes midler til å støtte videreutvikling av de 

utredninger , piloter og samarbeidsordninger som allerede er på gang. Når det gjelder Helsehuset så 

skal det foreligg en rapport som beskriver en mulig fremtidig løsning.  Denne er tenkt lagt fram til 

politisk behandling i Steinkjer – eventuelt også i de samarbeidende kommuner – i  nærmeste fremtid. 

Tilbudet om akuttplasser er på plass i disse dager. 

Samfunnshuset – og mulig behov for nye lokaler til flyktningetjenesten.   Det er gjennomført en 

undersøkelse av det fysiske arbeidsmiljøet i samfunnshuset.  Rapporten fra Innherred HMS beskriver 

klare utfordringer.  Vi ser nå på kortsiktige tiltak og regner med at vi finner kompenserende tiltak for 

nær fremtid.   Vi har så langt antatt at de nåværende lokaliteter for flyktningetjenesten kunne være 

akseptable et par års tid. Det er mulig at denne forutsetningen ikke holder.  Det igangsettes 

umiddelbart et arbeid med å planlegge for mer langsiktige løsninger, jfr.  også varslet sak om 

fremtidig dimensjonering av vår flyktningetjeneste. Denne vil bli fremmet for politisk behandling 

etter sommerferien. 

Flyndra og sak om videreføring av tilbud i Mosvik – inntil 01.07 i regi av Kroa Produkter.  Det var 

varslet en sak til denne møterunden.  Ny styreleder har på vegne av styret henvendt seg til 

kommunen v/ordfører og bedt om at sak ikke fremmes på det grunnlag som så langt er oversendt 

kommunen.  Rådmannen avventer således et nytt forslag. 

Sentrumsbygget Mosvik.  Rådmannen  har avventet sak om fremtidig  disponering av ledig areale i 

første etasje i påvente av andre utredninger. (arealet er p.t. i bruk som lager) Det gjaldt boligsosial 

handlingsplan og sentrumsutvikling Mosvik  Inderøy 2020. Vi skal nå revurdere boligsosial 

handlingsplan og fremme sak om fremtidig dimensjonering av flyktningetjenesten.  Det kan ikke sees 

bort fra at disse utredningene kan produsere premisser av betydning for vurderingen av bruk i egen 

regi.  Jeg vil derfor tilrå at en sak om salg utsettes til septembermøtet i formannskapet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


