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Sakene. Vi fikk en opphopning av saker etter utsendingsfrist denne møterunden. I forhold til et par 

av disse har vi i praksis ikke hatt mulighet til å få fram saker til fristen, jfr. sak om IOKS. (Vi er her helt 

avhengig av underleveranser.) IOKS prosjektet tar for øvrig en vesentlig del av vår 

utredningskapasitet i disse dager; i tilegg til byggeprosjektutredningen pågår en intensiv 

innholdsutredning.  

Sak om nytt gjenbrukstorg.  Denne var satt frist til september i forhold til valg av lokaliseringssted. Vi 

må be om utsatt frist til oktober. Rådmannen har fått henvendelser angående avviklingen av 

bemannet torg i Mosvik. Dette er Innherred Renovasjon sitt ansvar. Rådmannen har ikke vært 

orientert om gjennomføringen av endringen utover den orientering som ble gitt direkte av Innherred 

Renovasjon til hovedutvalg natur på vårparten. 

Sak om lønnsoppgjør. Forhandlinger skal etter planen gjennomføres innen 01.10 for kap 5 og 3.4.2. 

(som forhandler lokalt) Det vil bli ettersendt - eventuelt lagt fram en sak på bordet-  i formannskapet. 

Forhandlingsbildet synes noe mer komplisert enn forventet i et mellomoppgjør. 

Sentraladministrative funksjoner. Noen personellendringer.  Randi Tessem har tiltrådt som 

assisterende rådmann pr. 01.09. Grethe Haugan Åsen har tiltrådt som ny økonomicontroller økonomi 

fra 18.09. Roger Sæthre fratrer som konstituert leder på Kultur og informasjon pr. 01.10.  Det blir 

etter all sannsynlighet en konstituering i denne stillingen videre. Solbjørg Kirknes som blant annet har 

ivaretatt oppgaven som ansvarlig for politisk sekretariat fratrer medio oktober. Åse Granlund Solem 

overtar ansvaret fra fratredelse. 

Fremdrift planarbeid.  Folkehelse. Rådmannen har tidligere anført at det kan vise seg vanskelig å 

holde fristene for revisjon av planer. Nykommunens strategiplan er ambisiøs. Vi vil eventuelt fremme 

et forslag til revisjon av planfremdrift på et senere tidspunkt. Folkehelseplanen er forsinket. Vi tar nå 

grep for å få denne fram til behandling (for vedtak om høring) i løpet av høsten. 

Inn-Trøndelagssamarbeidet. Det er under planlegging for behandling i kommunene tre konkrete 

områder for fellessatsning. Det gjelder mulig felles folkehelsekoordinator,  felles logoped og felles 

ressurs for miljørettet helsevern. Vi ser på mulighetene for å etablere felles sentralbord i nær 

fremtid. (dette vil avlaste vår servicetorgtjeneste)  

Flyndra A/S og vedtak om kapitalstyrking. Det vises til vedtak i formannskapet før sommerferien. 

Forutsetningene for vedtak – og spesielt garantivedtaket – er noe endret som følge av avtalene 

mellom selskapene. Rådmannen vil redegjøre i formannskapets møte.  Flyndra A/S har anmodet 

kommunen om å gi en garanti i form av selvskyldnerkausjon – i stedet for simpel kausjon for å spare 

renter. Rådmannen anser at det er hensiktsmessig og vil eventuelt ta opp et forslag i formannskapets 

møte. 

Plan for aktiviteter i KS-Nord-Trøndelag i 2014. Se vedlegg. Vi har fått en henvendelse fra KS om å 

uttale oss om områder som KS skal/bør satse på i 2014.  Jeg legger ved de fokuspunkter som er 

gjenstand for vurdering.  Det overlates til formannskapet og vurdere om dette skal underlegges 

ytterligere behandling. 



Kommunens økonomiske posisjon og resultater i 2012.  Jfr. også tidligere sak om disponering av 

fond for tjenesteutvikling. Vi har engasert KS-konsulent til å gjøre en supplerende analyse av våre 

Kostra-resultater for 2012.  Disse blir å gjennomgå i formannskapet dersom de måtte foreligge til 

møtet. 

Strekningen Bjørga . Verdal kommune har bedt om et nytt møte med Inderøy kommune for å se på 

mulighetene for å forserere planarbeidet for Bjørga-området. Det er tatt et privat initiativ i saken. 

Det vil bli orientert nærmere i møter av ordfører og eller rådmann. 

Høringer. Forslagt til planstrategi for Leksvik kommune. Inderøy kommune er høringsinstans. 

Rådmannen antar at det er lite hensiktsmessig og legge ned arbeid i en uttalelse. Det samme gjelder 

regional plan for folkehelsearbeid i Nord-Trøndelag, Forslag til endringer i opplæringsloven, 

høringsforslag til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid mv 

Rapport etter tilsyn med arkiv Inderøy kommune. Vi har fått merknader/avvik som vil kreve 

investeringer. Historisk arkiv må flyttes fra gamle arealer og overføres til IKA-Trøndelag. Det er tale 

om en mulig kostnad på inntil 2 mill. kroner. En del bygningsmessig arbeider må påregnes i 3 etg i 

nytt Administrasjonsbygg. 

 

 

 

 

 

 

  



 
KS – satsninger 2014. Summarisk. 
 

1. Sterkere lokaldemokrati. 
2. Kommunestruktur - gjennomføres med gode lokale prosesser. 
3. Kommuneøkonomi - kraftig vekst i pensjonspremier og premieavvik. 
4. Utvide økonomiske insentiver i samhandlingsreformen – også psykisk helse og rus. 
5. Barnevern - evt. endringer i ansvarfordelingen mellom stat og kommune. 

6. God eierstyring av skoler og barnehager. 
7. Forslag til NTP 2014 – 23 – interessepolitisk arbeid mot Stortinget. 
8. Klima og klimatilpasning. 
9. Stortingsvalget 2013 – bidra med fakta om kommunale tjenesteområder. 
10. Innovasjon som kultur og innovasjon som system. 
11. IKT i kommunesektoren. 
12. Arbeidstidsavtalen med undervisningspersonalet. 
13. Arbeidstid og organisering av arbeidet. 
14. Framtidig rekruttering og kompetansebehov. 
15. Samfunnskontrakt for flere læreplasser. 
16. IA-avtale – avslutte nåværende og eventuell ny avtale. 
17. Omdømmebygging, KS den ubestridte nasjonale repr. for kommunesektoren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vi har hatt store ambisjoner om en totalrevisjon av vårt planverk. Dette er ressurskrevende.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

   


