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Saker til behandling fram mot sommerferien.  Med administrative ressurser i vesentlig grad opptatt 

med økonomi og kvalitetsutredningen, løpende drift og prosjektoppfølgning er rådmannen avhengig 

av noen tilpasninger og omprioriteringer. Økonomi og kvalitetsutredningen ferdigstilles innen 01.06 

og presenteres for hovedutvalg og formannskap i junimøtene. Regnskap med formell beretning 

legges fram til behandling i denne møterunden og sluttbehandles i mai. Utvidet årsrapport 

bearbeides videre og legges fram direkte for kommunestyret. (enhetsrapporter vil da også bli gjort 

tilgjengelig) Etter planen skulle vi lagt fram en eiermelding før representantskaps- og 

generalforsamlingsrunden. Denne må forskyves. (Vi har fortsatt to oppfølgningsprosesser på gang 

etter at vi behandlet eiermeldinger i to omganger i 2013 (senest i desember) – det gjelder Flyndra 

A/S og Sundsøya.) 

Noen endringer i administrative organisering og ledelse. Som antydet muntlig i siste møterunde 

gjennomføres noen endringer i sentral ledelses og stabsorganisering. Enhet for næring og miljø og 

enhet for plan, byggesak og oppmåling slås sammen til  Enhet for plan, landbruk og miljø. Funksjoner 

og personer samlokaliseres i første etasje. Ny næringssjef Trygve Wannebo – med hovedansvar for 

det generelle næringsutviklingsarbeidet – inngår formelt i rådmannens stab. Han vil også ha ansvaret 

for Inderøy 2020, herunder bredbåndssatsningen mv. Ved Lyngstad skole er Thomas Herstad 

konstituert som enhetsleder fram til 01.08 i Kåre Mandals sykefravær.  

Vegprosjekter for planlagt gjennomføring i 2014. Liste over vegstrekninger som planlegges 

oppgradert/asfaltert i 2015 vedlegges. Rådmannen vil til høsten legge fram en oppdatert 

prioriteringsplan for nye prosjekter, herunder spesielt en oppdatert og begrunnet plan for 

prioritering av samleveger med bakgrunn i nye trafikkvurderinger mv.  

IOKS og styringsgruppemøte. Styringsgruppen for IOKS har styringsgruppemøte 07.05. Sentrale 

temaer vil være Innholdsprosjektet og økonomistatus. For så vidt gjelder innholdsprosjektet vil bli 

konkludert videre prosess, eventuelt med en betinget innstilling omkring sentrale spørsmål. (ledelse, 

kulturhusets rolle mv)  Det skal deretter gjennomføres en grundig behandling i kommune og 

fylkeskommune før endelige vedtak treffes. Det arbeides med en oppdatert økonomiprognose for 

IOKS.  

Lillesund og Sundsøya. Flere tiltak planlegges/iverksettes nå for å bidra til videre utvikling og 

opprustning av området av området i det korte og lange løp. Det er i utgangspunktet avsatt to 

millioner kroner til opprustningstiltak knyttet til selve industriområdet. (kommunen eier 

grunn/Sundsøya Eiendom med kommunen som 34 % eier – eier bygninger og øvrig infrastruktur.)  

Det foreslås iverksatt opprustning av veg og parkeringsplass inn til Lillesund, jfr. vedtatt 

reguleringsplan, og kfr. tertialrapport.  Kommunens tomteareal vil bli lagt ut for salg straks veg og 

parkeringsplass er rustet opp. Madsen/Holand har kjøpt et kommunalt eid rest/overskuddsareal 

rundt egen tomt i Lillesund (øst for båtbyggeriet) og som gir bedre muligheter for utnyttelse og 

utbygging.    

Nessjordet og gjennomføring andre byggetrinn. Grande Eiendomsutvikling.  Grande 

Eiendomsutvikling vil innen 10.05 legge fram en revidert plan for utbygging av 2. byggetrinn på 



Nessjordtomta. Det er sannsynlig at planen eventuelt vil kreve en reguleringsendring i forhold til krav 

om næringsarealer i første etg.  

Tilskudd til rus/psykiatri og boligsosialt arbeid.  Inderøy kommune har via fylkesmannen fått tilsagn 

om tilskudd på i alt 1,2 1 mill. kroner pr år i tre år til å styrke arbeidet innenfor rus/psykatri feltet og  

boligsosialt arbeid. Vi vil komme tilbake med en plan for disponering av disse midlene. 

Coop-bygget.  Straumen Sentrum Invest har varslet igangsetting av første byggetrinn i mai måned. 

Det pågår drøftinger mellom kommunen og SSI om detaljering og gjennomføring av avtalen 

vedrørende erverv av arealer for Nils Aas Kunstverksted mv. 

Veterandagen 07 mai. Veterandagen markeres ved Salberg Kirke. 

InderøyVertkurs arrangeres 4 til 9 mai. Kurset er rettet mot ansatte i bedrifter med stor 

publikumskontakt.   

Straumens dag er under planlegging.  Inderøy kommune vil i år som tidligere år delta med egen 

stand. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

• For 2014 og 2015 er det inngått kontrakt om følgende veger: 
– Svian (arbeid startet 2014) 
– Adkomstvei Mosvik skole 

– GS 32 Kløvstadvegen-Korsavegen (Sandvollan skole) 
– Bjønnavegen (samlevegdelen) 
– Kv 440-1 Jækta fjordstue-Køppen 

– GS 15 Krokvegen – FV 755 (ferdig) 
– Krokvegen (ferdig) 
– GS 26 Hegglivegen – Åslivegen (Ferdig 2014) 
– GS 7 Nessetvegen – Slåttåsvegen 

– GS 24 Bjørklivegen – Furulivegen 

– Åsvegen 

– 2011-3 Nessetvegen (Gangstadhaugen) 
– Nervang 

– Enganvegen 

– KV 240-1 Mosvik bhg –Grande plass 

– Sundsandvegen 

– Kastvollvegen 

– Hastadvegen (Økonomiske begrensninger gjør at kun grunnarbeide er 
mulig å få med her i 2015) 

– Årfallvegen 
 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

  


