
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg mars 2014 

 

Regnskap 2013. Regnskapet avsluttes med et regnskapsmessig mindreforbruk på ca kr. 200.000,-. 

Nettodriftsresultat er over 20 mill. kroner. Dette litt bedre enn budsjett. Merverdiavgiftsrefusjonen 

benyttes fullt ut til å finansiere investeringer og vi avsetter til fond i samsvar med budsjett. Samlet 

resultat er bedre enn de siste prognoser høsten 2013.   

Vi har budsjettoverskridelser på driftsområdene samlet – men tilsvarende 

mindreutgifter/merinntekter på fellesområdene.  Overskridelsene er størst på oppvekstområdet 

(over 4 mill. kroner) og overskridelsene er her klart større enn prognostisert. På helse og 

sosialområdet kommer regnskapet ut med mindre overskridelser – og lavere enn forventet.  

Vi har investert for over 60 mill. kroner i 2013.  Vi vil gi en nærmere orientering i møtene. 

Møte mellom Innherredskommunene.  Ordføreren tok tidligere i år initiativ til et møte mellom 

kommunene i Inn-Trøndelagssamarbeidet og Innherred Samkommune for å ta opp muligheten for å 

styrke samarbeidet på tvers av regiongrensene. Det ble torsdag 20.02 gjennomført et møte i 

Follafoss med deltakelse fra ordførere og rådmenn og sekretariatet for Inn-Trøndelagssamarbeidet. I 

et konstruktivt  møte ble eksisterende samarbeidsordninger gjennomgått.  Det er satt et nytt møte i 

juni. Rådmennene i Inderøy og Verdal har fått i oppdrag og forberede et grunnlag for dette møtet og 

hvor mulige utvidelser av – eller nye – samarbeidsordninger vil være tema. En revitalisering av 

Innherredsprogrammet kan muligens være aktuelt. 

Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen.  Steinkjer Næringsselskap har hatt ansvaret for 

å koordinere arbeidet med utarbeidelse av en strategisk næringsplan.  En første versjon er lagt fram 

for administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen.  Rådgiverapparatet fikk i oppdrag og 

arbeide videre med noen elementer før den fremlegges på ny for administrativ og politisk ledelse. 

Endelig behandlingsmåte er ikke avklart, men planen skal naturlig nok behandles og vedtas av den 

enkelte kommune. Det bør være mulig og sluttbehandle denne i kommunestyret i juni. 

Miljøplanen.  Miljøplanen er ført opp som temasak i natur. Jeg vil allerede nå varsle et forslag om å 

utsette temasaken til neste møterunde. Vi er rett og slett ikke kommet så langt at en det fra 

administrasjonens side kan presenteres et hensiktsmessig grunnlag for temadrøftingen. 

Sentrumsbygget Mosvik.  Vi har hatt liggende ute på Finn.no - for salg eller leie – Sentrumsbygget i 

Mosvik. Det har vært en viss interesse for prospektet men ikke en interesse som så langt har 

materialisert seg i form av relevante forslag/tilbud. Vi har fått nye leietakere til å overta kafelokalene 

og rådmannen har inngått avtale med disse. Vi er i forsiktig dialog med en interessent om mulig kjøp 

eller leie av øvrige ledige lokaliteter. Rådmannen vil orientere formannskapet nærmere om status. 

Flyktningeboliger.  Vi har igangsatt et arbeide med å få realisert planene for ytterligere nye 6 

flyktningeboliger. Etter en samlet vurdering finner rådmannen det mest hensiktsmessig og lokalisere 

disse boligene på Bucktrøa – på en tomt liggende nedenfor dagens PU-bolig/avlastningsbolig.  

Begrunnelsen for løsningen vil bli nærmere redegjort for i møte. 



PU-boliger – utvidet kapasitet. Vi er fortsatt i nær dialog med blant annet NFU for å identifisert 

alternative løsninger for styrking av boligtilbudet til utviklingshemmede. Det er enighet om å bruke 

ytterligere noe tid på og utrede ulike konsepter. Det bør fortsatt være mulig og få fram en sak før 

sommerferien. Det samme gjelder en løsning for avlastnings-  og ungdomsbolig. 

Miljøtilstanden i Børgin.  NGU har utarbeidet en rapport om miljøtilstanden i Børgin. Denne vil bli 

gjort tilgjengelig via nett. 

Inderøy oppvekst og kultursenter.  Det ble avholdt styringsgruppemøte  primo februar. Det ble 

vedtatt og iverksette planene på det grunnlag som foreligger med forbehold om visse komponenter i 

avtalen med Skanska. Inderøy kulturhus har på ny presentert et forslag til intensjonsavtale 

vedrørende Kulturhusets framtidige rolle i forbindelse med kommunens anmodning om samtykke til 

å bygge på Kulturhusets arealer. Rådmannen skal ha et møte med kulturhusledelsen førstkommende 

fredag og forutsetter at avtaleverket kommer på plass. På det tidspunkt denne orienteringen lages er 

rådmannen informert om at det kan være mulig og hent inn tippemidler på flere arealtyper enn 

tidligere forutsatt. Dette kan endre ved forutsetningene for noen av de kutt i prosjektet som ble 

vedtatt i sluttfasen av prosjektet. Jeg regner med å kunne informere nærmere i møtet. 

Nærværet.  Nærværet har hatt en positiv utvikling siste halvår. På årsbasis (siste 12 mndr) ligger vi i 

januar på ca 91,5 % (8,5)  Det er ambisjonen og nå 93 % og som vil være klart bedre enn snittet i 

kommunesektoren. 

Høringer.  Rådmannen har notert følgende høringer som fra administrasjonens side ikke vil bli tatt 

opp saker på  uten at det anmodes fra ansvarlig politisk organ; Høring om privatskoleloven,  Høring 

forslag til endring i opplæringsloven, Høring – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 

redningsvesenets organisering og ressursbruk, Høringsbrev – forslag om å oppheve bestemmelsen 

om priskontroll i konsesjonsloven 

Beredskap – oppfølgning.  Det foreligger fra fylkesmannen en samlet oppsummering av erfaringer 

fra fjorårets uvær.  Vi har for egen del gjort interne evalueringer med konsekvens en del endringer i 

praksis. Rådmannen har tidligere varslet en sak om «nødstrømsløsninger» og spesielt med tanke på 

Inderøyheimen. Den vil vi bruke noe mer tid på. Det arbeides med å få på plass en øvelse under 

veiledning av fylkesmannen medio 2014 eller tidlig høst 2014. Det er aktuelt å ta opp beredskap som 

en temasak i kommunestyret i mars. 

IKT- Inn-Trøndelag.  Det er avholdt flere møter i styringsgruppen for IKT-Inntrøndelag senere tid og 

politisk styringsgruppe er informert om situasjonen.  Vi har både tekniske og personellmessige 

kapasitetsutfordringer – men som er løsbare. Det er under utarbeidelse en detaljert handlingsplan 

for å korrigere avvik . Et av forslagene er en økning av investeringsvolumet for å rydde opp i en del 

foreldet infrastruktur i kommunene. Dette blir eventuelt å komme tilbake til. 

Rapportering på investeringsprosjekter.  Vi har – som tidligere orientert om -  p.t. flere 

investeringsprosjekter som skal sluttrapporteres.  Rådmannen har vurdert det slik at det har høyeste 

prioritet og bruke begrensede ressurser på planleggingen (og kvalitetssikring av planer) for de mange 

prosjekter som ligger i vår budsjett og økonomiplan. Vi vil fremme en rekke prosjekter til 

sluttrapporteringen til kommunestyret i mai. (i forbindelse med tertialrapporteringen) 


