
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap oktober. 

Rådmannen orienterer ble ved en glipp en dag forsinket i denne runden. Beklager det. 

Varmeanlegg Venna. Vi er i ferd med å sluttføre konkurransegrunnlaget. Hovedforutsetningene vil 

bli gjennomgått og orientert om i Natur på mandag.  

Budsjett og økonomiplanen. Statsbudsjettet gir oss i sum en uttelling økonomisk som forventet. 

Dette skyldes ikke en underliggende forbedring i rammetilskuddet, men Ingar-midler; disse vil utgjøre 

16,2 mill. kroner i 2014. Disse midlene kompenserer for en reduksjon i det ordinære 

rammetilskuddet som følge av en reduksjon i beregnet relativt utgiftsbehov for Inderøy kommune på 

2,4 % i 2014. Dette kan tilbakeføres til reduksjon i barnetall og en del andre behovsindikatorer. 

Formannskapet vil bli gitt en orientering om rammeforutsetninger og prioriteringsutfordringer i 

møte. 

Sak om nødnett og miljørettet helsevern. Det vil i neste møterunde bli fremmet saker om etablering 

av nødnett i regi av Inherred Interkommunale Legevakt og felles ressurs for miljørettet helsevern i 

regi av Inn-Trøndelagsregionen.  

Miljøplan. Sak vedr. miljøplan vil bli lagt frem i novembermøtet i Formannskapet. I siste møte i 

Planutvalget ble det ikke nevnt hvordan eksisterende Klima og energiplan skal relateres til Miljøplan, 

men i plandokumentet som ble vedtatt i Hovedutvalg for Natur 25. januar 2010, står det 

innledningsvis at hensikten med den nye planen er å revidere kapittel 10 i Kommunedelplan for Miljø 

av 06. juni 2003. Dette kan vel bare bety at vi må trekke inn klima og energi som et eget kapittel i den 

nye Miljøplanen. 

Allskog og 60 tonns aksellast. Den 19. april i 2013 ble det innført tillatelse til tømmertransport med 

24 meters vogntog i Norge. Maks aksellast 56 tonn. I Nord-Trøndelag er dette innført for 2 stekninger 

på E6 og deler av E14. Allskog ønsker nå å få Fylkeskommunen og kommunene med på å åpne 

fylkesvegnettet og kommunevegnettet for slike vogntog. Tømmernæringen kontaktet Inderøy 

kommune v/Jan Hallvard Haugen på fredag ettermiddag (11.10) for å få i stand et møte med 

kommunen vedr. saken. Møtet ble avtalt til mandag 21. oktober kl. 09:30-10:30 her på rådhuset. 

I sakens anledning synes det naturlig å vise til Inderøy kommunes Handlingsplan for veg for perioden 

2013-2016, med tilhørende høringsuttalelse fra Skogeierlaget i Inderøy og Mosvik.  

Verneplan sjø .Status kan kort oppsummeres i artikkel om Marin Verneplan utarbeidet av 

Miljødirektoratet 22.06.2013. Artikkelen er tilgjengelig på miljødirektoratets hjemmesider. Kopi 

vedlagt her. 

Vanndirektivet. For tiden jobber vi med en oversikt over hvilke vassdrag i kommunen som faller inn 

under kategorien vassdrag hvor det er stor risiko for at miljømålene ikke vil nås innen 2021.  Dette 

gjennomføres for å kunne levere en tiltaksanalyse for hvert av disse vassdragene til 

vannregionmyndigheten. Tiltaksanalysen skal leveres innen 15. november. Viser til brev fra 

vannregionmyndigheten datert 11.09.2013. Kopi vedlagt her. 

En foreløpig oversikt viser at vi har 44 vann, bekker og elver i Inderøy som er registret å være 

innenfor risikosonen.  



IOKS – Inderøy Oppvekst og kultursenter. Vi har nytt møte i prosjektstyringsgruppen 30 oktober. Det 

skal nå forberedes sak til politiske møter i november desember på grunnlag av en ny plan med 

kostnadstilbud. Utfallet av saken kan bli 1) prosjektet antas som det foreligger 2) prosjektet antas 

med justeringer/korrigeringer eller 3) prosjektet forkastes.  Rapport om fylkeskommunens 

infrastruktur videregående skoler foreligger i disse dager. 

Bankanbud. Sparebanken Midt-Norge, som er p.t. Inderøy kommunes hovedbankforbindele,  har – 

med forbehold om klage – vunnet bankanbudet for kommunene i Inn-Trøndelagsregionen.  

Nytt gjenbrukstorg. Det er gjennomført et åpent med interesserte angående planene om nytt 

gjenbrukstorg lokalisert Utøy- Straumen. Ut fra de muligheter som foreligger, og forutsetninger som 

er lagt,  vil rådmannen tilrå at torget legges til området Tømte. Vi vil starte arbeidet med å sikre 

tilgang på arealer umiddelbart. 
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Vedrørende endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte 
vekter og dimensjoner for Offentlig veg—økt tillatt totalvekt for transport av 
tømmer m.m. 
 
Vi viser til brev datert 6. september 2013 hvor Samferdselsdepartementet ber Vegdirektoratet 
fastsette forskriftsendringene om økt tillatt totalvekt til 60 tonn og tilhengervekt 36 tonn for 
tømmertransporter snarest.  
 
Samferdselsdepartementet ber videre Vegdirektoratet oppjustere riksveglister for 
tømmertransport snarest, og Vegdirektoratet bes spesielt å følge opp arbeidet i forhold til å få 
vurdert fylkes-/kommunalvegnettet for økt totalvekt.  
 
Treindustrien er sterkt konkurranseutsatt. Situasjonen for tre- og skognæringen er ytterligere 
forverret som følge av nedleggelsen av Tofte i august.  
 
Treindustrien, Norskog, Norges Skogeierforbund, Treforedlingsindustriens bransjeforening, 
NoBio, Byggenæringens landsforening, Fellesforbundet og LO ber kommunen om snarest å bidra 
til gjennomgang av kommunale veilister. Organisasjonene ber videre kommunen om bidra til at 
fylkesveger i kommunen, også oppklassifiseres iht. forskriftsendringen.  
 
Formålet er å bedre utnyttelsen av veinettets kapasitet iht. til forskriftsendringen når veilister 
skal oppdateres i desember 2013. Hensikten er å bedre rammebetingelsene for næringen 
snarest. Skogbruk, trelast- og trevareindustri og treforedlingsindustrien produserte varer for i 
underkant av 46 mrd. kroner i 2011 (LMD). 2/2  



Organisasjonene i verdikjeden vil ta en aktiv rolle i et samarbeid med kommunen hvor Statens 
Vegvesen involveres for å bidra til opp klassifisering av vegnettet. Om ønskelig deltar vi gjerne på 
møter for å redegjøre for behov, ønsker og mulige løsninger.  
 
Vi ber ordføreren om en tilbakemelding på hvordan forskriftsendringen vil bli fulgt opp.  
På vegne av : Treindustrien, Norskog, Norges Skogeierforbund, Treforedlingsindustriens 
bransjeforening, NoBio, Byggenæringens landsforening, Fellesforbundet og LO  
 
Med vennlig hilsen  
TREINDUSTRIEN  
Heidi Kielland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


