
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg september 2014

Se innkalling/saklister. Vi har sendt ut et par korreksjoner i forhold til sakslisten(e) i etterkant. Ved 

en glipp ble sendt ut en sak om Strategi – Flyndra til formannskapet. Notat til sak om 

kommunereform ble sendt ut pr mail tirsdag og lagt ut på vanlig måte onsdag. Sak gang og sykkelveg 

Kirknesvågen- Lyngstad ettersendt onsdag. Videre vil bli lagt fram en sak i formannskapet med råd 

om å nedsette et utvalg som skal fremme forslag til framtidig politisk organisering, herunder 

rådsorganisering. (jfr. kommunevalget neste år)  (Temasak. I Hovedutvalg folk er invitert Innherred 

boligbyggelag og evt representant for Verdal boligselskap for å fortelle litt om sosial boligutbygging, 

forvaltning drift og vedlikehold.)

Sentio Research. Sentio Resarch har på tilsynelatende greidd og etablere seg som ledende på 

spørreundersøkelser for kommuner. (Tema: Kommune som bosted, Folkehelse mv) Sentio Research 

gjennomfører til informasjon i disse tider en såkalt borgerundersøkelse i Inderøy. Forretningsideen er 

og intiere borgerundersøkelser på en del standard spørsmål og tilby kommunene og definere egne 

spørsmål (og ta betaling for det) Vi har så langt takket nei til å inngå samarbeid. Jeg informerer fordi 

Sentio (naturlig nok) forsøker og offentliggjøre resultatene fra sine undersøkelser.

Innholdsprosjekt 3 og IOKS. Styringsgruppen har hatt møte og det er inngått avtale med Senter for 

ledelse om å gjennomføre et prosjekt for å avklare spørsmål knyttet til organisering og ledelse innen 

april neste år.  Prosjektet er under rigging. 

Møte med styret i Inderøy Kulturhus vedrørende IOKS. Rådmannen har møtt styret i Kulturhuset for 

en gjensidig orientering om så vel byggeprosjekt som innholdsprosjekt og forutsetninger vedrørende 

Kulturhuset S/A sin rolle.  Kulturhuset som organisasjon og kompetanseressurs er – og skal være –

involvert i arbeidet både med bygg og innhold. Fra eiernes side forutsettes at spørsmålet om 

organisering av senteret, herunder Kulturhuset S/A sin framtidige rolle, nå er til full utredning 

gjennom innholdsprosjekt 3 og skal konkluderes etter at utredning er ferdig. Alle enheter med 

interesser i senteret må involvere seg i denne utredningen med det utgangspunkt at det skal bygges

organisasjon for fremtidens behov. 

Mulig sak om en viss rammeutvidelse for IOKS. Det er tidligere redegjort for fire utfordringer knyttet 

den økonomiske rammen for IOKS-prosjektet. Brannpålegg knyttet til garderober i Kulturhuset, 

øvingsrom,  uteanlegget barneskole/ungdomsskole og utstyr og inventar. Prosjektledelsen har under 

utarbeidelse et grunnlag for behandling i styringsgruppen. Dersom det ikke kan hentes inn dekning 

gjennom reduksjoner på andre områder, og det kan vise seg svært vanskelig, så er en avhengig av en 

viss utvidelse av rammen. Dette må eventuelt behandles av eier. Det er mulig rådmannen vil be om å 

få opp en sak til behandling i kommende møter. 

Oppfølgning av sak om eierskapsmelding. Inderøfest. Et av beslutningspunktene i sak om eierskap 

for kommunestyret i desember 2013 var avvikling av eierskapet i Inderøyfest. Inderøyfest S/A er 

orientert om beslutningen og begrunnelsen for den. Dette effektures nå administrativt uten 

ytterligere politisk behandling gjennom at andelsinnskuddet avskrives i våre regnskaper. (avskrives 

mot egenkapitalen)



Budsjett og økonomiplanprosessen.  Arbeidet er i full gang i administrasjonen – med bred intern 

møtevirksomhet. Etter rutine vil rådmannen orientere formannskapet i neste møterunde før endelig 

forslag gjennomføres. I forhold til overordnede forutsetninger antas disse fortsatt og være i samsvar 

med forutsetninger beskrevet i strateginotatet for kommunestyret i juni. Det vil dog være 

usikkerheter inntil statsbudsjettet legges fram primo oktober. 

Økonom- og kvalitetsutredningen. Vi er i full gang med den totalgjennomgang av økonomi og 

kvalitet som ble besluttet i kommunestyret i forbindelse med budsjett og økonomiplanbehandlingen 

2014-2017. (mål om definere kuttiltak på 15 millioner kroner innen 2017 og rapport medio 2015.  Vi 

vil presentere foreløpige resultater på delområder for hovedutvalg og formannskap i månedene som 

kommer; i møter nå i september vil bli gjennomgått områdene økonomisk sosialhjelp, vegvedlikehold 

og arbeidstilbud for utviklingshemmede ved Flyndra. (under rådmannen orienterer)

Ungdataundersøkelsen. Denne undersøkelsen planlegges behandlet i egen temasak for Hovedutvalg 

folk i oktober.

Sammenfattet årsrapport 2013. Vi har hatt planer om å lage en popularisert årsrapport i år.  Grunnet 

stor belastning på administrasjonen må vi endre disse planene.  Til kommunestyret i oktober vil bli 

lagt fram til orientering en «samlet» årsrapport for 2013 bestående av rådmannens beretning 

(behandlet i kommunestyret i juni) og enhetenes beretninger.

Nærvær. I juli i år registreres en nærværsprosent siste 12 mndr på noe under 92 %. (noe over 8 % 

fravær) Vi registrerer en svakt negativ trend.

Felles formannskapsmøte 3 oktober.  Det minnes igjen om at det er planlagt gjennomført et felles 

formannskapsmøte for kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran og Inderøy 03.10.



  


