
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg november 2013 

 

Logopedstilling. Steinkjer kommune vil etablere en stilling som logoped (60 %) med tilbud til de 

andre kommunene om bruk/kjøp av tjenester etter behov. Et formelt vertskommunesamarbeid har 

vært vurdert men oppfattet som unødig byråkratiserende.  Inderøy kommune har i dag en 

fungerende logopedtjeneste men noe begrenset kapasitet. 

Inderøy Helsehus A/S og avtaler. Vi er fortsatt i dialog med Inderøy Helsehus om «detaljerte» avtaler 

så vel med huseier som legetjeneste. Det er fortsatt noe avstand mellom tilbud og krav vedrørende 

endelig husleie, jfr. forhandlingsbestemmelsene i rammeavtalene av 2010.  Rådmannen målsetter en 

snarlig avklaring. 

Innspill til handlingsprogram for riksveger og jernbane.  Fylkeskommunen har bedt kommunen om 

innspill til uttalelse vedrørende handlingsprogram for riksveger og jernbane. Se vedlegg.  Fristen var 

31.10. Ved en glipp er ikke denne henvendelsen ført fram til politisk nivå for avklaring av behov eller 

ønske om å avgi en høringsuttalelse.  Jeg tar opp dette i orienteringen og så får en eventuelle 

ettersendt uttalelse vurderes. 

IOKS – Inderøy oppvekst og kultursenter.  Det vises til budsjett og økonomiplan og egen sak til neste 

formannskapsmøte. Det vil bli innkalt til et ekstraordinært møte i hovedutvalg folk i sakens 

anledning.  

Gjenbrukstorg. Vi har gjennomført et møte med Innherred Renovasjon omkring det videre arbeid. Vi 

vil samarbeide om prosessen fram til endelig avklaring av tomtevalg. (Innherred renovasjon vil stå 

som eier av tomta)  Vi har lagt en fremdriftsplan som – under forutsetning av at planprosessene ikke 

tar unødig tid – innebærer ferdigstillinga av nytt gjenbrukstorg medio 2015. 

Sakshaug gamle skole.  Fylkeskommunen v/fylkeskonservatoren har avgitt en lengre uttalelse og 

konkludert med at Sakshaug gamle skole har verneverdi og bør bevares på tomta hvor bygget nå 

står. Det innebærer at en av forutsetningene for vedtaket om flytting for bevaring – eller riving – ikke 

er oppfylt og saken må behandles på nytt. Det vil bli gitt en nærmere orientering i de politiske møter. 

Uttalelsen vedlegges denne orienteringen. 

Oppsigelse legevaktslokaler Innherred sykehus.  Foretaket har varslet oppsigelse av Innherred 

Interkommunale legevakts lokaler ved Innherred sykehus fra 01.01.2016. Dette er det i 

utgangspunktet ikke problematisk å stille seg kritisk til og saken vil naturlig nok bli fulgt opp mot 

foretaket fa IILs side. Dersom en oppsigelse faktisk effektueres og nybygg eller nye lokaler må finnes, 

er det sannsynlig at deltakerkommunene i større grad må forplikte seg formelt på en større grad av 

langsiktighet i sitt deltakerforhold. 

Revidert statsbudsjett. Konsekvenser for kommuneøkonomien. Regjeringen Solberg har lagt fram 

sitt forslag til statsbudsjett. Dette får i første omgang  mindre konsekvenser for kommunesektoren. 

For Inderøy kommune er det lagt ut en ny inntektsberegning for skatt og rammetilskudd som viser en 

reduksjon på kr 521.000,-. Det blir nå og avvente behandling av statsbudsjettet i Stortinget før en kan 

konkludere endelig resultat. Rådmannen vil orientere nærmere i kommende politiske møter. 



Påmelding kommunens julesamling 29.11. Ordføreren har sendt ut invitasjon. Husk påmelding ! 

Nav og åpningstider. Nav ønsker å redusere åpningstider ytterligere for alle kontorene i fylket. 

Hensikten er styrke saksbehandlingskapasiteten. I det halvårlige samarbeidsmøte mellom 

rådmennene og fylkesdirektøren ble prinsippene diskutert og det er enighet om at det kan være 

formålstjenlig med ytterligere redusert åpningstid ved kontorene. Vi har inviterte Nav Inntrøndelag 

til å møte i hovedutvalg folk straks det måtte passe – for å gi en generell orientering om 

virksomheten. 

Planene for oppgradering på Kjerkstu på Røra.  Kommunen har gitt en garanti for lån til av bygging 

av kirkestue på Røra. Interessentene har i møte med ordfører og rådmann varslet 1) at 

kostnadsoverslaget sannsynligvis er for lavt  og 2) at man mangler mellomfinansiering.  Det er varslet 

en søknad om bistand til å sikre finansieringen. Saken vil bli fremmet om og når en søknad måtte 

foreligge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

  



Til kommuner og aktuelle organisasjoner i Nord-Trøndelag 

Ønske om innspill til handlingsprogram for riksveger og 
jernbane 
Statens vegvesen og Jernbaneverket sine handlingsprogram for 2014-2017 er nylig sendt på 
høringtil fylkeskommunene, med høringsfrist 20. desember 2013. 
 
Handlingsprogrammet er gjennomføringsplaner for Nasjonal transportplan. 
I Nord-Trøndelag vil fylkestinget behandle høringsuttalelsen den 5.desember 2013. 
Det er ønskelig at lokale innspill skal koordineres av fylkeskommunene, men det er for lite tid 
til åkunne gjennomføre en ordinær høring. 
 
I vedlagte brev ber vi om at dere setter dere inn i handlingsprogrammene og sender deres 
innspill til 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune 

innen 31.oktober 2013 
 
På denne måten vil deres innspill kunne tas med som grunnlag i saken til fylkestinget. 
Handlingsprogrammene kan leses på følgende nettadresser: 
Handlingsprogram riksveger 
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Aktuelt/NTP/Handlingsprogram+2014- 
2017/Handlingsprogram+2014+-+2017.526218.cms 
Handlingsprogram for jernbane 
http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2013/Handlingsprogram-forjernbanen- 
ut-pa-horing/ 
Vi har lest igjennom og summert opp det som angår Nord-Trøndelag i 
handlingsprogrammene. 
Dette finnes i vedlagte notat. 
Med hilsen 
Sidsel Bryne 
Spesialrådgiver Samferdsel 
Tlf. dir: 74 11 11 88 / 959 18 721 
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