
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 

 

Møteplanen.  Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder.  

De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye møter i hovedutvalg og formannskap. (selvsagt mulig 

ved behov)  Dette kan fremstå noe uhensiktsmessig. Det vil være formålstjenlig ved revisjon av 

møteplanen for neste år og trekke tidspunktet for kommunestyret så langt ut i juni som mulig og 

tilsvararende  forskyve hovedutvalg og formannskap så tett opp til kommunestyret som mulig. 

Saker og mulige saker som vil bli søkt politisk godkjenning av før sommerferien.  Vi har pt noe 

redusert kapasitet i den sentrale stab; dvs på grunn av vakans og delvis på grunn av sykefravær. 

Dette utfordrer framdriften på en del saker. Det viktigste vil være å få gjennom en del 

beslutningssaker før sommerferien. Årsrapporten ferdigstilles til augustmøtene og så får 

sluttbehandling tas i et senere kommunestyremøte.  Av mulige beslutningssaker som krever 

saksbehandlingsressurser for eventuell politisk behandling (direkte for kommunestyret) er: 

Rørahallene – rammene for kommunalt engasjement,  Utvikling tomtearaler for bolig i 

Kjerknesvågen, Klokkarstu og ramme for fremtidig løsning mv. Leier av Klokkarstu er invitert til 

hovedutvalg folk  for å gi en kort redegjørelse for planer i lys av en anmodning om å få kjøpe 

Klokkarstu. (eventuelt mer langsiktig leieavtale)  Inn-Trøndelagsregionen – medlemsskap i 

Europakontoret foreslås fremmet som sak direkte for kommunestyret.  Det samme gjelder muligens 

plan for bredbånd. 

Friluftslivets år – årets friluftskommune ?  Vi har tidligere behandlet sak om støtte til friluftstiltak 

som del av folkehelsearbeidet. Vi har fattet formelle vedtak i kommunestyret om satsning på 

«Friluftslivets år».  Vi har en sterk økning i aktiviteten og rådmannen tar dette temaet opp for å 

forberede en liten oppdatering  på status og hva som er på gang.  Legger ved utdrag fra  en 

statusoppdatering fra rådgiver Bjørn Bakkhaug på turstioppgradering som et av flere tiltak. Det vises 

samtidig til info under inderoy.no om Inderøyturer 2015, ref også Facebooksider med Inderøyturer. 

Frivillig Inderøy gjør en betydelig jobb her.  

Status turstier: 

- Utøy grendelag forlenger  turstien fra Hjulstadholmen via Jæktvolden mot Straumen, med 
Gjensidigemidler 

- Mosvik Idr.lag rydder og merker tursti fra to destinasjoner i Mosvik til Storknuken (kommunens høyeste 
topp), med Gjensidigemidler. 

- Undertegnede har ryddet og merket tursti fra Skarnsundbrua nord om Mosvik sentrum til Øksnåsen. 
- Kvistadbakkan vellag har rustet opp kultustien i Kvistadbakkan, spillemidler og Gjensidigemidler 
- Inderøy IL lager ny rulleskiløype og turløype på Petter Northug stadion, spillemidler 
- Granavatnet grunneierlag legger til rette for fritidsfiske i Granavatnet, med kommunale 

fiskefondsmidler 
- Muustrøparkens venner i samarbeid med Inderøy kommune bygger gapahuk i Muustrøparken  – blir 

nok ferdig i sommer. 

- m.m. 
 

Grendemøter kommunereformen.  Styringsgruppen for kommunereformen vil ta opp forberedelse 

av grendemøtene som 6 i tallet avholdes første halvdel av juni. Se annonse i Inderøyningen og vår 

hjemmeside vedrørende tidspunkter. 



Sommerarbeid for ungdom. Pågangen er betydelig og antallet ungdommer  som søker også 

betydelig økt. Totalt antall søkere er 160 innenfor aldersgruppen . I fjor fikk 110 ungdommer tilbud. 

Tilbud til gruppen fødd til og med 2000 gir et behov for 130 plasser og behov for en tileggsbevilgning 

på kr. 45600,-. Kommunen har fått en henvendelse fra Næringsforeningen v/leder Margrete Uddu 

med sterk anmodning om å finne løsninger som gjør at flere kan gis tilbudet.  Frivillig Inderøy har 

overfor prosjektansvarlig uttalt seg i samme retning. Rådmannen er positiv til dette tilbudet, men 

forholder seg til vedtatt budsjett som uansett reflekterer en sterk prioritering og vil nøye seg med å 

formidle mottatte anmodninger til politisk nivå. 

Utleiereglement kommunale bygg.  På bakgrunn av henvendelse fra Frivillig Inderøy om praksis, med 

bakgrunn i en påstått restriktiv holdning fra kommunens side til gratis utleie og tunge rutiner for 

saksbehandling,  arbeider rådmannen med en gjennomgang og oppdatering av reglementet. Det er 

mulig at dette vil ha prinsippielle sider ved seg som tilsier politisk behandling. I så fall blir det en sak 

til augustmøtene i hovedutvalg og formannskap. 

Besøk fra Nord-Fron, Vinstra og Ringebu kommuner.  Formannskapene i kommunene besøker 

Inderøy kommune 17 og 18 juni for erfaringsinnhenting  knyttet til kommunereform og DGO. 

Medarbeiderundersøkelsen i Inderøy kommune.  Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2015 

er gjennomgående akseptable/gode. Undersøkelsen har ca 400 respondenter tilsvarende vel 70 % av 

ansattegruppen. Dette er en respons som snittet av kommunene for øvrig.  Dette er den 4 

undersøkelsen siden 2008. (1729 Inderøy i 2008 og 2010)  Det registreres en klar forbedring i den 

alminnelige tilfredshet med arbeidsmiljøet – fra et nivå under landsgjennomsnittet i 2008 til et nivå 

på eller litt over landsgjennomsnittet i 2015. Vi tørr tro at langsiktig arbeid med fokus på og utvikling 

av betingelsene for et godt arbeidsmiljø er årsaken. 

Servicetilbudet til landbruket – forvaltning og næringsutvikling.   Ansvaret er nå administrativt 

knyttet til omdefinert enhet plan, landbruk og miljø med Pål Gauteplass som leder. Næringssjef i stab 

Trygve Wannebo har også ansvar for, i samarbeid med Enhet for plan, landbruk og miljø, bidra med 

råd og veiledning på landbruket som næring. Vi har en 100 % vakans som vi i en periode på tre 

måneder ikke ser det formålstjenlig eller mulig og  erstatte. Vi har søkt bistand til visse 

spesialoppgaver fra Steinkjer kommune i denne perioden. Brukerne har selvsagt fortsatt kommunen 

som primært kontaktpunkt.  

Utvidet PensjonistPensjonat - Maurtuva .  Maurtuva på Utøy søker Innovasjon Norge og 

Nasjonalforeningen for folkehelsen om støtte til å utvikle PensjonistPensjonatete til å gi lengre 

opphold for demente for avlastningsformål. Inderøy kommune bruker allerede Maurtuva som 

Dagtilbud.  Rådmannen har besluttet og inngå en intensjonsavtale som kan generere en kostnad på 

kr. 25.000,- pr år i to år som delgrunnlag for Maurtuvas søknad.  Dette kan gi et tilbud til 

enkeltpersoner,  som vi uansett måtte ha gitt et tilbud til, som er både kvalitativt godt og økonomisk 

besparende. 

Sommerarbeid for flyktninger.  I fjor ble disponert et ekstrabeløp finansiert over 

vedlikeholdsfondsmidler til sommerarbeid for flyktninger.  Prosjektet var særdeles vellykket for alle 

parter.  Rådmannen har gitt beskjed om å planlegge for ekstraordinære vedlikeholdsinnsatser for kr. 

200,000,- sommeren 2014 – finansierte delvis over introduksjonsmidlene (fond)og delvis over 

vedlikeholdsmidler. 



 

 

 

 

 

å yte gode utviklingstjenester til landbruket 

 

Se redegjørelse i forrige orientering. Vår 100 % ressurs på området har en 3 måneders pers  

 

Vi har en 100 % ressurs som er fullt dedikert til landsbruksforvaltning, rådgivning og utvikling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Friluftslivets år – en kort oppdatering fra rådgiver Bjørn Bakkhaug 

Ja, hva kan vi legge til rette for av nye initiativer? Jeg er usikker. Akkurat nå er det 350-400 personer 

som går Inderøytur flere kvelder i uka, og lørdag og søndag med. 

I går gikk jeg Inderøyturen til Rostadsjøen, og der hadde det vært 360 besøk siden mandag. På 

Nessberget her ved Straumen har det vært over 500 besøk siden vi la ut boka i kassen den 07. mai. 

Omtrent samtlige Inderøyturer har hatt over 100 besøk (30 turer). Nyryddet og merket tursti i Mosvik 

har hatt 500 besøk siden påske osv. 

Mao aktiviteten er veldig stor nå i vårmånedene, og før ferien tror jeg ytterligere initiativ er lite 

aktuelt. 

Minner også om: 

- Mosvik Jeger- og fiskeforening har en lang liste med ulike friluftsarrangement – 
jaktfeltskyting, familiefiskedager osv. 

- en rekke arrangementer er annonsert i Inderøyturheftet og i Mosvikorientering 
(juninummeret). 

- Kommunestyret har friluftsmøte på Floåsen nå i juni. 
- Utøy grendelag forlenger  turstien fra Hjulstadholmen via Jæktvolden mot Straumen, med 

Gjensidigemidler 
- Mosvik Idr.lag rydder og merker tursti fra to destinasjoner i Mosvik til Storknuken 

(kommunens høyeste topp), med Gjensidigemidler. 
- Undertegnede har ryddet og merket tursti fra Skarnsundbrua nord om Mosvik sentrum til 

Øksnåsen. 
- Kvistadbakkan vellag har rustet opp kultustien i Kvistadbakkan, spillemidler og 

Gjensidigemidler 
- Inderøy IL lager ny rulleskiløype og turløype på Petter Northug stadion, spillemidler 
- Granavatnet grunneierlag legger til rette for fritidsfiske i Granavatnet, med kommunale 

fiskefondsmidler 
- Muustrøparkens venner i samarbeid med Inderøy kommune bygger gapahuk i 

Muustrøparken  – blir nok ferdig i sommer. 
- m.m. 

 

Hvis vi sikrer dokumentasjon for alt dette, så tror jeg vi kan bli årets friluftskommune. 

Planlagte ting ikke nevnt ovenfor: 

- Klima og miljødepartementet har utfordret kommunene til å kåre kommunenes beste 
friluftsområde. Dette må vi ha en sak på overfor politikken i august/september. 

- Kommunen må ta initiativ til et friluftsarrangement i kommunal regi på 
ettersommeren/tidlighøsten, der vi inviterer folk til et bredt sammensatt friluftsarrangement 
for alle. 

-  
Hvordan, hvor, aktiviteter, bruk av media har jeg gjort meg tanker om, men er ikke ferdigtenkt.  Den 

største utfordringen er å finne en aktue 

 



 

 

 

 


