
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap august 2013. 

 

Generelt. Sommerferie er avviklet. Etter rådmannens kunnskap har vi greidd og avvikle på en 

formålstjenlig måte og uten at kritiske ytelser har vært skadelidende. Generelt vil 

sommerferieavviklingen være mest utfordrende for heldøgnstjenester innenfor bistand og omsorg. 

Det har vært behov for å hente inn noe bistand fra bemanningsbyråer, men i begrenset grad. Det må 

gis honnør til våre medarbeidere for utvist fleksibilitet og vilje til å finne løsninger. 

Investeringsprosjektene. 

Når det gjelder investeringsprosjektene vises til rapport vedrørende økonomi og fremdrift i rapport 

for 1. tertial. Ny tertialrapport vil bli utarbeidet og behandlet i neste møterunde. Når det gjelder 

Mosvik skole som er et relativt komplisert nybygg og ombyggingsprosjekt har vi økonomiske 

utfordringer og som ikke lar seg løse innenfor avsatte reserver. Det er tidligere rapport om et  behov 

for en større renovering av bassengarealene. De siste tallene viser en sannsynlig kostnad på netto 

mellom 3 og 4 mill. kroner. Vi er avhengig av en politisk beslutning på dette og et prosjekt vil uansett 

ikke kunne ferdigstilles samtidig med hovedprosjektet. Hovedprosjektet viser behov for merutgifter 

knyttet til ombyggings- og renoveringsbehov av den eldre bygningsmassen som ikke lå 

prosjekteringsgrunnlaget.  Det vil bli utarbeidet et eget notat til formannskapet som grunnlag for 

videre oppfølgning. 

Sluttfinansieringen av skianlegget på Gran fremstår som noe utfordrende ettersom innskjerpelse av 

praksis vedrørende merverdiavgiftsrefusjon (rundskriv av mai i år)  gjør det uhensiktsmessig at 

kommunen står som ansvarlig eier av anlegget. Vi forbereder en løsning hvoretter Inderøy Idrettslag 

overtar ansvaret og søker refusjon i egen regi.  Dette begrenser finansieringssvikten til mellom kr. 

200.000,- og kr. 300.000,-. Rådmannen vil tilrå at kommunen tar denne svikten. Det vil bli fremmet 

en egen sak i neste møterunde. Uansett får Inderøy et flott skianlegg med både nasjonale krav 

oppfylt. 

Den økonomiske situasjon og oppfølgning generelt.  Det er ikke grunnlag for å melde vesentlige 

endringer i utsikter sammenlignet med første tertial. Vi får overskridelser på driftsområdene helse og 

skole; vi prøver å begrense disse så langt som mulig. Sannsynlige merinntekter av skatt vil 

kompensere for deler av overskridelsen. Det er mulig vi kan hente inn noe på rentebesparelser, men 

her må det tas forbehold. Kommunalbanken er vår hovedbankforbindelse og har justert opp sine 

rentemarginer i løpet av året til 0,4 %. Dette er en følge av nye kapitalkrav som banksektoren i sin 

alminnelighet må forholde seg til. Vi har gjennomført lånopptak i samsvar med budsjettvedtak. Dette 

gir oss en kortsiktig meget god likviditet – overskuddslikviditet. Vi vil plassere deler av 

overskuddslikviditeten etter finansreglementets retningslinjer. Langsiktige rentenivåer er på veg 

oppover. Rentesikringer over 10 år har vært nede i 3 % - nå noteres 3,4 %.  (kortsiktig betaler vi 1, 8% 

på lån + margin 0,4 %)   

Dyrebeskyttelsen med lokaliteter på Sundsøya.  Dyrebeskyttelsen har anmodet Inderøy kommune 

og stille til disposisjon arealer for lokaler for ivaretakelse av katter på Sundsøya.  Det er snakk om tre 

brakker for eventuell oppstilling. Det er mulig å stille arealer til disposisjon på deler av den tomta 

som Fylkesbilene disponerer. Rådmannen skal ha et avsluttende møte med Dyrebeskyttelsen tidlig i 



september og er eventuelt innstilt på og tilby midlertidige arealer, selv om dette formålet kan 

oppfattes å være noe avvikende fra det primære formålet med Sundsøya- arealene. Jeg forutsetter at 

aktiviteten ikke vil ha negative konsekvenser for andre leietakere i området. 

Utredning av aktivitets-/dagtilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering. 

 I vedtatt budsjett for 2013 er det gitt en kommentar om at dagtilbudene skal evalueres.  

Rådmann ønsker en utredning av samlet aktivitets-/dagtilbud rettet mot brukere av tjenester 

innenfor bistand og omsorg, helse og rehabilitering. Dagens tilbud omfatter i hovedtrekk følgende 

tilbud: 

Et sted å være – dagtilbud innenfor tjenesten psykisk helse 

Hyggestua på Inderøyheimen – aktivitetstilbud og et sosialt treffsted 

Gokroken – dagtilbud for hjemmeboende demente  

Maurtuva vekstgård – tilrettelagt tilbud til hjemmeboende personer med demens 

I tillegg har enheten kultur og fritid og Frivillig Inderøy tilbud om tiltak.  

Bakgrunnsinformasjon om tilbudene finnes i vedtatt Helse- og omsorgsplan, samt på hjemmesiden til 

Inderøy kommune. Utredningen skal gjennomgå alle eksisterende tilbud og i samarbeid med 

prosjektgruppe/brukergruppe utrede: 

 Samorganisering 

 Samlokalisering 

 Samarbeid med frivillige 

 Forslag til utvikling av tilbudene, bla med sikte på at dagtilbudet til demente blir et pliktig tilbud 

fra 2016.  

 Synergieffekter ved endringer som samlokalisering og samorganisering 

 Vedtak, egenbetaling og driftskostnader  

 

Utvidelse av botilbudet til utviklingshemmede. Avlastnings- og barnebolig. 

Vi vil fremme et forslag til revisjon av boligsosial handlingsplan til neste møterunde. Det er avholdt et 

tidligfase orienteringsmøte med pårørende av utviklingshemmede og andre interessenter, herunder 

representanter for NFU.  Møtet var konstruktivt og vi vil involvere alle interessenter – så langt som 

praktisk mulig – i det videre arbeid. I forhold til endelige forslag til fysiske løsninger – utnyttelse av 

eksisterende boligmasse, bygging av ny etc – er det nødvendig å se det samlede botilbud under ett. 

(jfr f.eks varslet sak om mulig økt inntak av flyktninger) 

Krisesenter. Lokalisering. Inderøy kommune har tidligere varslet interesse for lokalisering av 

krisesenter hit. Kommuner som har interesse er anmodet om å fremme forslag innen medio oktober 

slik at et nyetablert IKS raskest mulig kan komme i gang med å vurdere lokaliseringsalternativer. Det 

er i en utredning beskrevet foreløpige krav om en sentrumslokalisering (Levanger – Steinkjer); det 

anbefales lokalisering til sentralt boligfelt, nærhet til offentlig (herunder politi)  og privat 

infrastruktur.  Vi har gjort en foreløpig vurdering og anser at Straumen i så måte er mest aktuelt; med 



mulig Røra som alternativ. Rådmannen vil gi en nærmere vurdering av mulige tomtealternativ i 

møter. 

Flyktningetjenesten. Midlertidig flytting til Inderøyheimen.  På grunn av problemer med 

varmeregulering (ventilasjonsanlegg mv) i Samfunnshuset er det besluttet at flyktningetjenesten 

midlertidig får disponere tredje etg. i Inderøyheimen til undervisningslokale og nåværende 

kontorlokaler til psykisk helse. Vi må forsere arbeidet med å finne en permanent løsning; i den 

forbindelse er vi avhengig av å få konkludert spørsmålet om langsiktig dimensjonering av tjenesten. 

Ved en slik flytting er den løpende bruken av Samfunnshuset begrenset til utleie til hovedtillitsvalgt, 

lokaler til vaktmester, utleie av lager for Inderøy museums og historielag/bygdebøker,  gamle arkive 

og sporadiske frivillig aktiviteter. Rådmannen vil forsere arbeidet med å skaffe erstatningslokaler slik 

at løpende kostnader til drift av Samfunnshuset kan reduseres/elimineres.  

Varmeanlegg Straumen. Prosjektet er fortsatt under bearbeidelse med sikte på sluttføring i oktober 

2014. I første hånd arbeider vi med å sikre samordning av nedlegging av rørføringer med øvrige 

aktiviteter i sentrum.  

Trafikktellinger samleveger. I forbindelse med vedtaket om vegplan ble besluttet gjennomført 

trafikktellinger på samleveger for en kvalifisering av grunnlaget for fremtidige prioriteringer av 

renovering/opprustning. Opplegget/tidsplan vil bli redegjort for i møte. 

IOKS. Inderøy oppvekst og kultursenter. Se vedlegg.  Det vil bli gitt nærmere redegjørelser spesielt i 

hovedutvalg folk og formannskap. 

Strateginotat økonomi.  Planen var og legge fram et notat i denne møterunde. Dette var ikke mulig å 

få til og må avventes til neste. Med kommunestyremøte 14.10 vil dette gi tilstrekkelige muligheter 

for å legge mer detaljerte premisser for arbeidet med sluttføring av budsjett.  

Avtale om Mint. Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Vi er i en dialog med Nord-

Trøndelag fylkeskommune om den praktiske gjennomføring av avtalen; en avtale som brutto koster 

oss kr. 700.000,-. Vi oppfatter så langt at ulike forhold begrenser våre muligheter for på kort sikt å 

gjøre nytte av tjenesten i det omfang som er forutsatt og at dette nødvendiggjør en justering av 

vilkårene første år i avtaleperioden. 

Utredning skolestruktur videregående skoler. Fylkeskommunen har invitert kommunene til å uttale 

seg til skolestrukturutredningen. En sak vil bli fremmet for neste møterunde. 

Tilsyn arkiv Inderøy kommune. Statsarkivets tilsyn viser avvik i forhold til fysiske 

lagringsforutsetninger. Vi må forberede fjerning av langtidslager (Samfunnshuset) og gjøre 

tilpasninger i nytt Rådhus for å tilfredsstille krav. 

Arbeidstilsynets tilsyn med hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samrbeider for å få til et 

godt og helsefremmende arbeidsmiljø innenfor bistand og omsorg er gjennomført. Det er gitt varsel 

om mulig pålegg (avvik) i forhold til f.eks ivaretakelse av arbeidstøy og mer detaljerte planer for  

bedriftshelsetjenestens bistand til virksomheten.  Mulig pålegg innebærer at det ikke er endelig 

besluttet pålegg og at beslutning er betinget av virksomhetens svar. Dette er under utarbeidelse. Det 

er gitt mange gode tilbakemeldinger i forbindelse med tilsynet.  



Vedlegg. Se saksliste. Inderøy oppvekst og kultursenter. 

Mulige reduksjoner i prosjekt. 

Med grunnlag i behovet for å redusere kostnadsrammen for IOKS er det under utredning mulige 

alternativer. Det er gjennomført et første møte med Skanska. Ambisjonen er fortsatt å redusere 

prosjektet med 40-50 mill. kroner. 

De elementer som skal vurderes er, jfr. også tidligere orienteringer er: 

1. Samlokalisere all administrasjon med tilhørende støttefunksjoner 
2. samlokalisere lærerarbeidsplasser med unntak av barneskolelærere 
3. redusere med ett sett garderobe 
4. redusere fra 4 parallell til 3 parallell ungdomsskole 
5. sambruk SFO med 1. klasse barneskole med noe spesialareal for SFO. 
6. se på samlet klasserombehov på tvers av skoletype 
7. redusere utvendig lager/garasje 
8. enklere utomhus 
9. forslag til bedre tekniske løsninger, også tekniske anlegg. 
10. ta ut hall. 

 

Det planlegges nytt møte i styringsgruppen ca 10 september. Videre utredning og forutsetninger 

frem mot endelig beslutning i desember er da tema. 

Innholdsprosjektet. 

Prosjektet søker p.t. etter prosessledelse til videre arbeid med innholdsprosjektet og hvor omfanget 

av organisatorisk, faglig og driftsmessig samordning vil bli detaljert utredet. Denne prosessen må 

kjøres skarpt i september med sikte på avklarende beslutninger – som grunnlag for kvalitetssikring av 

den fysiske utforming av senteret. 

Prosjektkostnader. 

Prosjektleder har utarbeidet følgende notat om prosjektkostnader så langt: 

Jeg har summert kostnader som er påløpt pr i dag på prosjektet. I flg. avtale mellom oss er det 

signalisert en sluttsum på 2 500 000 inkl. mva. som fordeles 60/40  IK/NTFK. 

Kostnader pr i dag er 3 018 000 kroner og da har jeg holdt utenfor 1 500 000 i ekstra honorar pga. 

tilbuds-/skolestruktursaken som fylket er ansvarlig for. 

Prosjektet er økt i omfang i forhold til den opprinnelige avtalen og økte kostander skyldes vesentlig 

brukerkoordinator. 

Kostnader prosjektleder kommer i tillegg med 100 000 kr for IK. 

Vi har således høyere plankostnader enn så langt antatt. 


