
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap august 2014. 

Kommunens tjenester i ferien.  Ferien er etter rådmannens kjennskap avviklet uten større 

utfordringer i forhold til tjenesteproduksjonen. Vi har lagt vekt på og prøve og avvikle ferie relativt 

konsentrert mot de ukene hvor etterspørselen er minst. I forhold til de sentrale administrative 

tjenester har vi greidd å betjene publikum så langt det kan forventes i en periode med lavere 

bemanning. Innenfor bistand og omsorg har det vært behov for å leie inne sykepleiere fra 

bemanningsbyrå for å dekke kritiske vakter, og i noe større grad enn siste år. 

Høringer.  Det vil alltid være et skjønn med hensyn til hvilke høringssaker det er aktuelt for Inderøy 

kommune å gi uttalelse på. Jeg registrerer et stort antall høringssaker utsendt i perioden juni/juli og 

flere må forventes.  Dette er selvsagt en konsekvens av regjeringsskiftet.  I utgangspunktet vil jeg tilrå 

at terskelen fortsatt må være høy i forhold til å bruke tid på uttalelser fra vår kommune. Dette først 

og fremst fordi det sjelden vil være saker som gir seg spesielle utslag for Inderøy kommune. 

Prosedyremessig gjør vi det slik at ordfører og hovedutvalgsleder får høringsoversendelsene til info 

og har muligheten for å ta opp spørsmålet om fremlegging i forbindelse med forberedelsen av 

møteagendaer. De respektive utvalg har selvsagt full mulighet for å be om å få fremlagt høringssaker.  

Snøscooterkjøring.  Som kjent ble Inderøy blant ganske mange kommuner gitt muligheten til å 

«gjøre» en pilot på snøscooterkjøring i utmark. Denne forsøksordningen er inntil videre utsatt  

ettersom det oppstod uklarheter/usikkerheter ved hvorvidt forsøket lå innenfor de rettslige 

rammene for forsøksloven. (Sivilombudsmannens uttalelse) Det foreligger nå en høringssak om 

endringer i lov om motorferdsel i utmark mv og hvor regjeringen åpner for at kommunene innenfor 

visse rammer skal kunne utvide muligheten for motorferdsel i utmark mv. 

Økonomi.  Tertialrapporten er under utarbeidelse og vil komme til behandling i neste møterunde. I 

forhold til de økonomiske utsikter og prognoser registrerer vi så langt ikke vesentlige endringer i 

forutsetninger i forhold til de prognoser som ble gitt med grunnlag i første tertial og behandlet i 

kommunestyret i juni. På noen områder kan det ikke utelukkes endringer i negativ retning; 

skatteinngangen på landsbasis har en trend nedover, avkastningen i KLP har en trend nedover med 

konsekvens behov for økt premie, og sosialhjelpsutgiftene er meldt å øke utover det som tidligere ble 

prognostisert. (tidligere forventet 0,5 mill. kroner i overskridelse, vi må kanskje påregne 1 mill. 

kroner) Dette er en landstrend. Vi er presentert betydelige etterkrav fra Flyndra A/S vedrørende 

oppgjør for AE plasser i 2013 (ca kr. 600.000) og krav om økte kjøpsrammer for 2014. Rådmannen  er 

i dialog med bedriften om grunnlaget for kravet og vil orientere i møte. Vi regner med å avslutte 

forhandlingene om endelige avtaler med Inderøy Helsehus og Inderøy Legesenter i august. Det må 

påregnes at sluttoppgjøret (sluttoppgjør 2012 og 2013) vil generere en del utgifter som så langt ikke 

er budsjettert i 2014. 

Varmesentral. Vi regner med å ha sluttført kontrakt med leverandør kommende uke. Det vil bli åpnet 

for en nærmere redegjørelse  i Hovedutvalg Natur.  Kontrakten er for øvrig basert på 

anbudsforutsetninger. 

Prosjekter.  Det er gjennomført omfattende ekstraordinære malingsarbeider i sommer – Årfallet, 

Vennavold, Buchtrøa, Lautan, Trygdeboliger, Meieribakken, Sandvollan barnehage, Mosvik skole, 

Røra skole, Nessveet, bolig ved Inderøyheimen. I forhold til prosjektstatus ellers; Mosvik skole er 

innflyttet og offisiell åpning planlegges i september. Flyktningeboliger. Det foreligger anbud og 



arbeider vil kunne oppstartes september/oktober. (6 mnd byggetid) Boliger utviklingshemmede – 

planforslag under bearbeiding. Tomtespørsmålet noe problematisk i forhold til utnyttelsesgrad.  

Straumen sentrum. Coop-bygget er solgt. Inderøy kommune erverver arealer for utvidelser av Nils 

Aas mv. IOKS. Framdrift fortsatt akseptabel i forhold til planlagte sluttdatoer. Innholdsprosjekt 3 i 

gang i uke 36.  

Kontinuerlig forbedring. Vi er på administrativt nivå i gang med å utvikle og implementere en 

metodikk for å gjennomgå våre arbeidsmåter/prosesser – under tittelen «Kontinuerlig forbedring». 

En gruppe i staben og enhetsledere er under opplæring i metodikken som gradvis skal 

implementeres i organisasjonen. I denne fasen arbeides konkret med budsjettprosessen og 

ansettelsesprosesser. 

Endringer i enhetslederstillinger.  Åse Marie Hagen har tiltrådt som ny rektor ved Utøy skole. 

Tidligere rektor ved Utøy skole, Solvår Elverum Heirsaune, har tiltrådt som ny rektor ved Røra skole. 

Fra 01.09 blir det endringer i ledelsen av enhet for kultur. Rådmannen vil orientere i møter. 

Sentrale møter.  Kommende dager avvikles et fellesmøte mellom politisk og administrativ ledelse på 

Snåsa for å drøfte videre veg og mulig nytt styringsdokument etter at Snåsa har tiltrådt fellesskapet. 

Inn-Trøndelag Helsehus,  ByR prosjektet  og kommunereformen vil også være gjenstand for samtaler. 

Det avvikles Rup- møte (regionalt) 25 august. Møte mellom Inn-Trøndelagsregionen og 

Samkommunen for en gjennomgang av perspektiver rundt kommunereformen avvikles 01.09. 

Fylkesmannens «oppstartsmøte» for arbeidet med kommunereformen er satt til 05.09.   

Mint.  Det er avtalt et forhandlingsmøte mellom administrasjonen i kommune og fylkeskommune i 

forhold til nye leieavtaler og samarbeidsavtaler vedrørende Mint. Som anført tidligere vil 

avtaleutkast bli lagt fram for politisk behandling. 

Kommunereformen. Ordfører vil gi nærmere orienteringer om arbeidet med kommunereformen i 

kommende møter. Det er aktuelt å fremme en egen sak i septembermøtene – eventuelt 

kommunestyret i oktober – som tar opp i seg grunnlaget for behandling og konklusjon om hvordan 

Inderøy kommune skal forholde seg til kommunereformen som prosess. Det er for tidlig å si noe om 

innholdet i en slik sak og hvilke beslutningstemaer som er aktuelle. Det er ingen plikt til å utrede 

kommunesammenslåing, men det ligger en klar statlig forventning til at samtlige kommuner gjør en 

aktiv utredning som grunnlag for beslutning. 

Positiv befolkningsutvikling 2. kvartal . SSBs tall for Inderøy viser en befolkning på 6773 en økning på 

39 fra forrige kvartal. Det er nettoinnflytting som forklarer hele endringen. Dette er positive tall og 

understøtter inntrykket også av en positiv trend.  

Nærvær. Junitallene for nærvær foreligger. Nærværet på årsbasis har de siste tre måneder lagt på ca 

92% - som er på nivå med snittet for kommunesektoren. Dette er absolutt akseptabelt, men vi er 

fortsatt godt under vårt reviderte mål om 93,5 %.  

Endelig kommunebarometer for 2013.  Kommunal rapports kommunebarometer er nå ferdigstilt på 

grunnlag av endelig Kostra tall for2013.  Resultatene vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Samlet sett 

kommer vi noe lavere ut rangeringsmessig sammenlignet med foregående år. Det skal tillegges at 

rangeringene mellom kommuner kan variere betydelig fra år til år – hvilket skyldes at kriterier og 

vekter er under stadig endring.  


