
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg april 2014 

Årsberetningen. Rådmannens formelle årsberetning vil bli distribuert til kommunestyrets 

medlemmer samtidig med oversendelse til revisjonen. Vi tar sikte på og fremme en samlet 

årsrapport for kommunestyret senest i junimøtet. 

Arbeidsgiveravgiftreduksjon Inderøy.  I Inderøy kommune har så langt Mosvik vært underlagt 

redusert arbeidsgiveravgift med 10,6 %.  I Regjeringens forslag til nye soner er hele Inderøy 

kommune lagt inn i området med 10,6 % arbeidsgiveravgift.  Forslaget til nye differensierte 

arbeidsgiveravgiftssatser er nå oversendt til ESA for behandling. Endringer gjennomføres eventuelt 

fra 01.07.2014.  Endringen vil på helårsbasis kunne representere (med nødvendig forbehold) en 

reduksjon i lønnskostnader for Inderøy kommune på inntil 7 millioner kroner. (for inneværende år 

inntil 3,5 mill. kroner)  For vårt næringsliv samlet vil selvsagt dette har stor betydning. Det er 

nødvendig å avvente den videre behandling før konsekvenser utredes nærmere og endringen 

innarbeides i våre økonomiplaner.  

Endelige avtaler med Inderøy Helsehus A/S og Inderøy Legesenter A/S. Vi har over lengre tid 

arbeidet med endelige husleieavtaler med Inderøy Helsehus A/S, framleieavtaler med legene og 

avtaler om drift og samarbeid med Inderøy Legesenter A/S om offentlige legetjenester mv. Alt 

innenfor rammen av de avtaler som ble inngått i 2010 som forutsetning for realiseringen av senteret. 

Vi ser for oss at disse nå kan avsluttes og eventuelt legges fram for endelig godkjenning i kommende 

møterunde. 

Intensjonsavtale samarbeid om regionale anlegg med Steinkjer.  Det arbeides nå med gjensidige 

intensjonsavtaler mellom Inderøy og Steinkjer vedrørende fellesprosjekter på idrettsområdet og som 

kan – begrunnet i regionalt samarbeid – øke tippemiddelandelen. Fra Steinkjers side er kommet opp 

blant annet forslag til samarbeid om klatrevegg i Steinkjerhallen; fra vår side er det Røra-prosjektet 

med kampsporthall med videre som er aktuelt.  

Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging.  Det er satt av 167 mill. kroner i statsbudsjettet til 

støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsfrist for ordningen er 6 juni og kommunene kan søke gjennom 

fylkeskommunen. Nærmere beskrivelse kan hentes fra nett, søk: «Beskrivelse av tilskuddsordning for 

bredbåndsutbygging». Konsekvensen av den nye ordningen er behovet for et sterkere kommunalt 

engasjement og eierskap til utbygginger. 

 

Forvaltningsplan Muustrøparken.  Per Vatn har (fra 20.02) frasagt seg rollen «parkansvarlig» for 

Muustrøparken – den ene av Inderøy kommunes to tusenårssteder. Inderøy kommune v/ordfører og 

rådmann var til stede under årsmøtet i Muustrøparkens venner og hvor Per ble takket av. Han har 

lagt ned en helt ekstraordinær ubetalt innsats for å ta vare på og utvikle parken slik han fremstår i 

dag. Muustrøparkens venner har henvendt seg til kommunen og bedt kommunen om å sørge for 

nødvendige ressurser til videre drift og ivaretakelse. Vi har i den forbindelse under arbeid en 



forvaltningsplan for Muustrøparken. Denne vil bli utarbeid i nært samråd med frivilligheten.  

Spørsmålet om ekstra ressurser/ekstrabevilgninger vil bli behandlet i denne sammenheng. 

Sommerarbeid for ungdom. Inderøy kommune har i år satt av kr. 270.000,- til sommerarbeid for 

ungdom. Dette er en økning fra i fjor. Målsettingen er å gi inntil 100 ungdommer i alderen 14 – 18 år 

et arbeidstilbud og en arbeidserfaring. (inntil 14 dager i utgangspunktet) Vi forsøker i år og utvide 

omfanget av arbeidstilbudet i samarbeid med frivillighet og næringsliv.  

Kontrakt utbygging av biobasert varmeanlegg Venna.  Kontraktsutkast foreligger. Rådmannen vil 

oppdatere – spesielt hovedutvalg Natur – i kommende møte om valgte løsninger. Under forutsetning 

av at byggesaken kan behandles uten forsinkelser, er det mulig og være i produksjon som planlagt 

01.10. 

Inderøy oppvekst og kultursenter.  Kontrakt med Skanska er endelig undertegnet onsdag 02.04. Nå 

er vi i en gjennomføringsfase og planen er spade i jorden for bygging av ny ungdomsskole i mai.  Vi 

arbeider med å definere innholdsprosjekt 3. Vi regner med relativt snarlig sluttbehandling av dette i 

styringsgruppen. Rådgivningsressurser (primært prosesstøtte) er  under anskaffelse.  

Etterutdanning av lærere i Inderøy kommune.  Etterutdanning av lærere har økt fokus på alle 

forvaltningsnivåer. Vi har 22 søkere til etterutdanningstilbudet og skal innen 15 april godkjenne 

søkerne. Det er to ordninger, vikarordning og stipendordning. Matematikk og Naturfag prioriteres fra 

sentralt hold og Inderøy vil sannsynligvis følge denne linja på matematikk med stipendordning. Vi vil 

også søke å få med tre til fire på vikarordning andre fag.   

Høringer mv. Fylkesmannen ber om uttalelse til retningslinjer for regionalt miljøprogram. Vi vil 

vurdere å avgi en uttalelse. KrD Høring forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte. Antar at det 

ikke er formålstjenlig å gi uttalelse. Høring rammeplan for kulturskoler er sendt ut fra Norsk 

kulturskoleråd. Det kan være aktuelt å avgi uttalelse. (søk på nett Norsk kulturskoleråd for nærmere 

informasjon)  

Nytt orgel Sakshaug kirke.  I følge kirkevergen er orgelbygger valgt og arbeider igangsettes høsten 

2014 og ferdigstilling medio 2017.  

Sertifisering - Livsgledesykehjem Inderøyheimen/Mosvik sykehjem. Se vedlegg. Notat utarbeidet av 

enhetsleder Per Arne Olsen 

E-handel.  I regi av Inn-Trøndelagssamarbeidet skal arbeidet med e-handelsløsninger nå forseres. Det 

etableres en felles styringsgruppe og styringsgrupper i den enkelte kommune. E handel innebærer at 

bestillinger foretas og godkjennes elektronisk. Med integrasjon mot regnskap vil fakturaflyten bli 

ytterligere automatisert. Konsekvensen er 1) bedre styring på bestillinger 2) sikre at bestillinger skjer 

med grunnlag i avtaler og 3) mindre tid til håndtering av bestillings- , fakturerings og 

regnskapsprosessen samlet sett. 

IKT. Det er arbeidet betydelig med en ny handlingsplan for IKT-satsningen, jfr. de problemer med 

kapasitet som vi har slitt med. Det er under forberedelse en felles sak om økte ekstraordinære IKT-

investeringer som vil bli fremmet i den enkelte kommune – under forutsetning av godkjenning av den 

politiske styringsgruppen i Inn-Trøndelagssamarbeidet. På grunn av ledighet i – og forsinkelser i 



rekruttering til - stillinger i den sentrale IKT-gruppen er behovet for innkjøp av IKT-tjenester økt og 

med risiko for overskridelser i driftsbudsjettene. 

Kommunebarometeret. Første versjon med en samlet oversikt over Kostra-resultater i 2013 

foreligger. Jeg vil gjennomgå en del hovedresultater i møter. 

Forprosjektering Sandvollan barnehage.  Det arbeides med et forprosjekt for erstatning av 

barnehagens lokaler i Helios. (gammelt og utrangert bygg) Det er skissert en foreløpig ramme på 6,85 

mill. kroner i gjeldende budsjett og økonomiplan.  Dette er åpenbart ikke tilstrekkelig. Vi må påregne 

rundt 9 millioner kroner (inklusive rivning av Helios, inventar og uteområde) for et tilbygg som sikrer 

en samlet kapasitet ved Sandvollan barnehage på ca 50 barn. ( litt over dagens kapasitet)  

Rådmannen har lagt til grunn for den videre forprosjektutredningen en arealnorm tilsvarende 

landsnormen – ca 10 % under det som Inderøy kommune har lagt seg på i de siste prosjektene.  

Forprosjektutredningen får nå avklare endelig teknisk og økonomisk løsning – som grunnlag for 

eventuell politisk beslutning om et hovedprosjekt høsten 2014.  

Åpning av Inderøy skipark. Åpningen av Inderøy skipark/Petter Northug Skistadion ble høytidelig 

foretatt tirsdag 01.04. Inderøy og regionen har her fått et fantastisk skianlegg med bredt tilbud til 

både profesjonelle og amatører – voksne og unge. Det er en fantastisk frivillig innsats som her ligger 

bak. Kommunens medvirkning er økonomisk sett begrenset, men likevel avgjørende for realiseringen. 

Inderøy skipark må være et ytterst godt eksempel på hva et tett og dynamisk samarbeide mellom 

kommune og frivillighet kan gi av samfunnsresultater. 

Vegplanen og behandling i siste Hovedutvalg natur. Veg opptar de fleste og kommunen mottar ofte 

muntlige og skriftlige forespørsler om behovet for vegutbedringer. Hovedutvalg natur behandlet 

prioriteringen av disponeringen av nye 8 millioner i forrige møte. Administrasjonen fikk  - på samme 

måte som i fjor – beskjed om å følge de prioriteringer som ligger i kommunestyrets vedtatte plan. Jeg 

ser i ettertid at et brev fra oppsittere langs veg Sundnesnesset ikke var fysisk vedlagt saken. Dette 

vedlegges nå til orientering i ettertid.  Jeg oppfatter at det – hensett til de styringssignaler som så 

langt er gitt – uansett ikke har vært aktuelt og endre prioriteringen i denne fase. Om Hovedutvalg 

natur skulle finne dette innspillet tilstrekkelig begrunnet til å ønske en ny prioriteringsvurdering, så 

har fortsatt muligheter for det. 

 

Sertifisering - Livsgledesykehjem Inderøyheimen/Mosvik sykehjem  
 
Bakgrunn: 
 
Inderøy kommune har fattet vedtak om oppstart av en utviklingsprosess som skal lede Inderøy 
kommune fram til en sertifisering av Inderøyheimen og Mosvik sykehjem som Livsgledesykehjem. 
Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre. 
Kostnadene i forbindelse med sertifiseringen legges inn i budsjettet for 2014. 

Målet med livsgledesertifisering av sykehjem, er å skape nye rutiner og rytmer gjennom dagen for 
både de eldre og ansatte, slik at sekundære behov også blir tilfredsstilt, nemlig de 
kulturelle, åndelige og sosiale behov. Inderøy sine sykehjem er allerede kommet i gang med dette 
arbeidet. Det er allikevel på individnivå hos beboerne at ordningen er krevende. Her har 



Livsgledesykehjem lagt opp til metoder og robuste løsninger som gir institusjonene en mulighet å 
følge opp den enkelte beboer, slik at virkelig livsglede kan oppleves hos alle. 
 
Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem er et systemverktøy, et tilbud til virksomheter som ønsker 
å bli bedre på helhetlig omsorg. Konseptet er basert på virkemidler som ender opp i en sertifisering 
som sier noe om hvordan virksomheten ivaretar faglige mål. Et Livsgledesykehjem er sertifisert på 
grunnlag av ni kriterier som er utviklet iht. hvordan sykehjemmet kan ivareta den enkelte brukers 
sosiale, kulturelle og åndelige behov. Kriteriene ivaretar et fokus på individuell tilrettelegging av 
aktiviteter til brukere, måltidsituasjonen på sykehjem og uteaktiviteter i løpet av uken. 
 
Følgende arbeid er gjort: 
 

 Prosjektet er organisert på følgende vis: 

o Kontaktperson på ledernivå i kommunen – Enhetsleder – Per Arne Olsen 

o Livsgledekonsulent – Heidi Dale 

o Leder for virksomheten – tjenesteleder institusjoner – Heidi Wennes 

o Livsgledeansvarlige – avd. sykepleiere (det arbeides med andre alt) 

o Livsgledegrupper – kommer ikke på plass før etter kick off. 

 Kartleggingsskjema «Livshistorie for beboere» er igangsatt. ( brev sendt til pårørende) 

 Involvering av ansatte – kontinuerlig arbeid. Hvert enkelt sykehjem/personalmøter 

 «Rydde i eget hus» jobbes med dette (HMS/internkontroll) 

 Arbeidsmøte med Verdal kommune – deres erfaringer 

 Tilsatt livsgledekonsulent 20% fra og med 1 april.  Heidi Dale 

 

Veien videre: 

 Kurs for livsgledekonsulent i april – Trondheim. 

 Fortsett arbeidet med internkontroll/ rydde i eget hus 

 Kick off høst 2014 ( ansvarlig stiftelsen) 

 

 

 

Vedlegg. 

 

Inderøy kommune 

Komite Natur 

Vennalivegen 7 

7670  INDERØY 

  



Hovedplan vei 2012 – 2016 – Jektvollveien. 

  

I forbindelse med planlagt veivedlikehold/oppgradering av Jektvollveien våren 2014, ønsker beboere med 

adkomst via tilknytningsveien, Sundnesnesset, å få vurdert muligheten for at denne veistrekningen blir tatt 

med i samme tidsrom. 

-Veistrekningen, Sundnesnesset, har en lengde på 406 meter (kommunal del). 

- Dette er en veistrekning for daglig bruk av 30 boenheter/hytter. 

-Iht reguleringsplanen Straumen er det muligheter for bygging av flere hus i dette området. 

  

Veien på Sundnesnesset er i særs dårlig forfatning. I anledning planlagt oppstart med Jektvollveien våren 2014 

ønsker vi at det vurderes at denne veistrekning blir oppgradert i samme tidsrom. 

Veiens forfatning i dag gjør at trafikk “presses” ut på de tilliggende eiendommers plen og annet uteområde. Se 

vedlagte bilder. 

Vi vil særlig vektlegge kostnadsbesparelsen dette vil medføre iht opprinnelig budsjett. Ved en samtidig 

gjennomføring med Jektvollveien, vil alt av utstyr og personell være tilgjengelig i området. 

En digresjon er at vinteren tidligere har egentlig vært veiens beste venn, med kulde og snø som utjevning. Slik 

er det ikke lenger. 

  

Vi ønsker denne henvendelsen vurdert av komitè Natur i Inderøy kommune ved første anledning. 

  

En tilbakemelding angående henvendelsen er ønskelig. 

 

For beboerne på Sundnesnesset 

 

Ståle Brattgjerd - Sundnesnesset 28 

Øyvind Wolan - Sundnesnesset 61 

 

   


