
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg i januar 2014. 

Nytt  år og planlegging av arbeidet for de politiske organer.  Jeg benytter anledningen til å ønske 

alle et godt nytt år i den grad det ikke er gjort.   Rådmannen vil i første møterunde (under rådmannen 

orienterer) invitere til innspill fra hovedutvalg og formannskap til spesielle temaer/orienteringer som 

det er ønske om kommende år. Dette for å kunne forberede på en best mulig måte. 

Sak om mulige nye lokaler for flyktningetjenesten.   Denne saker er oppført på sakskartet til 

hovedutvalg og formannskap.  Etter å ha vurdert tre alternative forslag til/tilbud om lokaliseringer er 

det gjennomført forhandlinger med Inderøy Næringshage om en mulig leieavtale i 2. etg i 

Sparebankbygget for en periode av (i første omgang 3-5 år). Det foreligger et utkast til en avtale som 

er til sluttvurdering i administrasjonen.  Saken ettersendes hovedutvalg og formannskap  i morgen 

fredag eller mandag.  

IKT-situasjonen.  Flere har sikkert registrert et mediaoppslag omkring IKT-situasjonen ved 

Ungdomsskolen. Vi har slitt en periode med ustabilitet og kapasitetsproblemer på flere områder. 

Dette er ikke bærekraftig og det arbeides iherdig med å etablere nødvendig funksjonalitet. IKT-

tjenestene er fra 01.01.2012 lagt til vår felles organisasjon IKT-Inntrøndelag. Det vil være feil og 

tillegge endret organisering årsaken til problemene – i et langsiktig perspektiv er rådmannen 

overbevist om at større driftsorganisasjoner må til på dette området.  Mye tyder på at over tid 

behovet før økt datakapasitet som følge av sterk økning i etterspørsel og bruk, undervurdert. Det 

samme kan nok også gjelde for bemanningskapasiteten og kompetansen. 

Inderøy kommune har hatt tilsyn fra fylkesmannen høsten 2013 ved to skoler; Sandvollan skole og 
Inderøy ungdomsskole.  Varsel om tilsyn ble gitt 31.mai 2013 ang. «Elevenes utbytte av opplæringen 
– skolens innsatsfaktorer». Utgangspunktet er at «Skoleeier skal etter opplæringsloven § 13-10 første 
ledd sikre at bestemmelser i opplæringsloven med forskrifter, blir oppfylt».  Vi får noen pålegg/avvik 
på system som det nå skal arbeides videre med. Det vil bli gitt en grundigere redegjørelse i 
Hovedutvalg folk. 
 
Mint – vertskommunefunksjon.  Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune inngikk i 
2012 en avtale om at Inderøy kommune fra 2013 skulle ivareta en vertskommunefunksjon for 
bruk/formidling av en andel av en profesjonell fylkesmusikerressurs mot Innherredskommunene.  
Etter en foreløpig evaluering på faglig og administrativt nivå synes det nødvendig og se nærmere på 
avtalen og praktiseringen av den.  Det er mulig det vil bli fremmet en sak til politisk nivå med forslag 
til endringer i marsmøtene. 
 
Teknisk avklaring av konkrete budsjettmessig konsekvenser av kommunestyrets budsjettvedtak.   
Det vises til kommunestyrets vedtak i budsjett og økonomiplan 2014 til 2017  og vedlegges en 
endelig spesifikasjon av endringer sammenholdt med rådmannens opprinnelige forslag.  
 
Kommunestyret vedtok å styrke «kulturpolitiske tiltak» tilsvarende prisstigningen. Ut fra premissene 
fra forslagsstiller og  kommunestyredebatten har rådmannen oppfattet at dette gjelder støtten til 
«kulturpolitiske virkemidler» til Inderøy kulturhus.  Rådmannen fortolker budsjettvedtaket slik at 
Inderøy kommune fortsatt følger maksimalsatsene for  foreldrebetaling i barnehagene. 
Bygdeboktilskuddet er lagt inn som et driftstilskudd med 1 million kroner i 2014.  Det vil eventuelt bli 
gitt en nærmere gjennomgang i formannskapet. 
 



Tilsetting ny enhetsleder kommunalteknikk.  Erlend Rotmo Slapgård er ansatt som ny enhetsleder 
for Eiendom og kommunalteknikk etter Jan Halvard Haugen som går tilbake til sin stilling (har hatt 
permisjon) i fylkeskommunen.  Erlend er sivilingeniør med erfaringsbakgrunn  fra privat næringsliv. 
 
Mentorordning for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn. Prosjekt.  Flyktningetjenesten har 
sagt ja til å delta i et prosjekt i regi av KUN Senter for kunnskap og likestilling og hvor målet er å 
utvikle mentorordninger for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn. Dette som et generelt ledd i 
integreringsarbeidet – og spesielt styrke gruppens muligheter i arbeidslivet. Vi vil delta i prosjektet 
sammen med Verran og Steinkjer. 
 
Dialogmøte kommunedelplan oppvekst 13 februar.  Det planlegges et bredt dialogmøte omkring 
kommunedelplan oppvekst 13 februar. Møtet vil være åpent for alle.  Siktemålet er å skape 
nødvendig engasjement rundt planarbeidet og hente inn ideer til planarbeidet – både innhold og 
form – så tidlig som mulig i prosessen.  Se vedlegg. 
 
Eiermøte Flyndra A/S.  Det vises til behandlingen av eiermelding i kommunestyret i desember og 
hvor det ble besluttet og gjennomføre en utredning vedrørende kommunens eierstrategi for Flyndra 
A/S.  Som ledd i dette arbeidet – og som ledd i vår alminnelige intensjon om et forsterket 
eierengasjement – er invitert til et eiermøte med Flyndra A/S ultimo januar. 
 
Prosjektsituasjonen.  Som anført tidligere er prosjektportefølgen (Kommunalteknikk) så vidt 
omfattende at fremdrift er en utfordring.  Med ny rekruttering av egen prosjektkapasitet, interne 
omdisponeringer, kjøp av tjenester, og eventuelt også samarbeid med Steinkjer i forhold til 
kompetansetilgang mener vi og være bedre rustet til gjennomføringsarbeidet. Etter rådmannen 
skjønn skal vi være i stand til i hovedsak  og gjennomføre investeringsplanene for 2014 som forutsatt 
i budsjett og økonomiplan. Vi arbeider nå spesielt med og avklare grunnlaget for en konseptløsning 
når det gjelder flyktningeboliger og utvidelser av boligtilgangen for utviklingshemmede. Det er 
fortsatt målsettingen og kunne legge fram et forslag til løsning for boligtilbudet til 
utviklingshemmede til kommunestyret i mars. 
 
Gang- sykkelveg – Kjerknesvågen.  Prosjektets status er tidligere orientert om. Vi anser fortsatt ikke 
å ha mottatt en formell henvendelse fra fylkeskommunen vedrørende endrede betingelser for 
gjennomføring av prosjektet. Kostnadene sprekker med ca 100 % fra opprinnelig anslag på grunn av 
at det må (bør) bygges ny bru/kulvert over Byaelva. Se dog vedlagte notat etter befaring i oktober 
2013.  I forbindelse med budsjett og økonomiplanrevisjonen ble de nye forutsetninger ikke 
hensyntatt – i påvente av en endelig avklaring av et grunnlag. Det vil derfor være nødvendig med ny 
kommunestyrebehandling ved eventuell utvidelse av kommunens medvirkning i dette omfang. Det er 
aktuelt og fremme en formell sak til neste møterunde og til kommunestyret i mars. Se vedlegg. 
 
  
Utvikling av Lensmyra.  Rådmannen vil gi en nærmere orientering i formannskapet. 
 
Vilforvaltning.  Det er anmodet om en nærmere orientering i Hovedutvalg natur om status på 
viltforvaltningen, herunder budsjetter og ressursbruk. Nærmere orientering vil bli gitt i møtet. 
 

Ung tiltakslyst 2013.  Inderøy kommune knyttet seg til Nærung prosjektet i 2012. I 2013 registrerer 

Inderøy kommune de fleste søknader til Ung Tiltakslyst av samtlige kommuner i Nord-Trøndelag. 

Tildelingene er også størst til Inderøy kommune. 

 



Vedlegg - Orientering til møte i Hovedutvalg folk 28. januar 2014 

 

Inderøy kommune er i gang med sitt arbeid på kommunedelplan oppvekst. 

Arbeidsgruppa har hatt to møter. 

Assisterende rådmann og prosjektleder for kommunedelplan oppvekst (oppvekstfaglig rådgiver) har 

vært i møte med Trøndelag forskning og utvikling. I denne fasen benyttes TFOU som en 

samtalepartner på hensiktsmessig prosess. 

Plan og bygningsloven hjemler rett til medvirkning i planprosessen. 

 

Plan og bygningslovens kapittel 5. Medvirkning i planleggingen 

§ 5-1.Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er 

oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, 

skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

Arbeidsgruppen for kommunedelplan oppvekst inviterer 13. februar 2014 til dialogmøte med 

innbyggerne i Inderøy kommune. Det vil gå ut en invitasjon til sentrale aktører som bør være 

representert. Dialogmøte vil bli på kulturhuset og tidspunkt er kl: 19.00 – 21.30 

Programmet på dialogmøte vil bli som følger; 

 Ordfører Ida Stuberg ønsker velkommen 

 Kulturelt innslag 

 Tema; Framtidas oppvekstlandskap i Nord Trøndelag. Anders Bjøru, leder for 

Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag 

 Tema; Framtidas oppvekstlandskap i Inderøy v/assisterende rådmann Randi Tessem 

 Idedugnad/gruppearbeid der alle gis mulighet til å komme med innspill 

 Oppsummering 

 

Heidi Henriksen 

 

 



 



 
 
 



 

Driftsbudsjettet - hovednivå

Hovedområder

ansvar Tall i 1000

merutg/

mindreinnt

mindreutg/

merinntekt

ny 

budsjettramme

800 Fellesområdet inntekter -377 860 936 -704 -377 628 -374 388 -372 102 -370 354

herav: 

Eiendomsskatt verker og bruk økes fra 5-7 promille -1 760 0 -704 -2 464 -2 464 -2 464 -2 464

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue, reduseres -372 131 936 -371 195 -367 955 -365 669 -363 921

Hjemfallsinntekter -1 173 -1 173 -1 173 -1 173 -1 173

Investeringskompensasjon -2 796 -2 796 -2 796 -2 796 -2 796

810 Fellesområdet diverse 47 305 189 0 -1 342 46 152 45 532 44 826 44 611

herav: avsetning til disp.fond, saldering av endringer 17 572 189 1 342 16 419 9 752 5 519 3 378

herav: renter og avdrag 28 403 28 403 33 450 36 977 38 903

820 Avskrivninger -4 064 0 0 -4 064 -4 203 -4 344 -4 422

840 Mva komp investering 0 0 0 0 0

SUM Disponibelt netto drift -334 619 189 936 -2 046 -335 540 -333 059 -331 620 -330 165

830 Felles tilleggsbevilgning 7 940 0 0 7 940 7 940 7 940 7 940

110 Politisk virksomhet 3 419 0 0 3 419 3 419 3 630 3 200

1* Fellesadm., plan og næring 24 800 0 0 24 800 24 400 24 000 23 500

2* Oppvekst. Skole og barnehager 118 960 0 0 118 960 117 800 116 600 115 500

3* Helse, omsorg og sosial 135 100 -189 125 -200 134 836 135 175 135 125 135 625

310 herav: utgifter til ressurskrevende tjenester reduseres -200 -200 -200 -200

320 herav: et sted å være opprettholdes på dagens nivå 125 125 125 125

310 Herav: arbeidsgiveravgift lavere sats 1. halvår 2014 gml Mosvik -189

410 Kultur og fritid 14 700 1 185 0 15 885 14 700 14 700 14 700

herav: økning i tilskudd til InderøyFest og Dans i N-T 170

herav: bevilgning kulturpolitiske tiltak indeksreguleres 15

herav: tilskudd bygdabok 1 000

51* Eiendom og kommunalteknikk 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700

52* Vann og avløp 0 0

SUM 0 0 2 246 -2 246 0 0 0 0
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