
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap i oktober 

 

Utsending av saker. Vi har i forbindelse med utsending av saker møtt tekniske problemer med 

håndtering av sakssystemet. Dette har medført en vesentlig forsinkelse med utsending. Vi skal gjøre 

en totalgjennomgang av logistikken rundt utsendelse og gjøre nødvendige endringer som skal 

forebygge gjentagelse.  

Boligtilbudet til unge. Se sak. Rådmannen har valgt og sende ut saken i dag torsdag og er innforstått 

med at dette gir dårlig tid til politisk saksforberedelse. Jeg presiserer for ordens skyld at det ikke 

haster med vedtak og at et vedtak om utsettelse vil være uproblematisk.  

Økonomi.  Vi har som orientert om,  kommet ut dårligere enn forventet av statsbudsjettet. Det 

arbeides relativt intenst med å kvalitetssikre grunnlaget for det budsjettforslaget som skal legges 

fram om ca 3 uker. Se egen sak. Kvalitetssikring av budsjettgrunnlaget innebærer en ny og full 

gjennomgang status inneværende år.  Gjennomgangen indikerer at prognosen i 2 tertialrapport kan 

være noe optimistisk; vi registrerer mulig ytterligere svikt i skatteinntekter, mulig underestimering av 

pensjonskostnader, og et sannsynlig ytterligere merforbruk på driften. Det er sannsynlig med et 

nettomerforbruk i størrelsesorden 5 mill. kroner inneværende år. Dette er fortsatt innenfor den 

prognosen som ble trukket opp så tidlig som første tertial. Det vil bli husholdert så strengt som mulig 

resten av året.  

Prosjekter.  Det er ingen vesentlige nyheter etter forrige rapport. Varmeanlegget er til behandling 

som byggesak. Det er mulig at produksjonsdato 2 januar er optimistisk, men vi regner med at den 

mest kritiske datoen 01.03 (leveranser til ny ungdomsskole) er sikker. 

Evaluering kriseledelse.  Kommunen gjennomførte for en tid siden en øvelse (spilløvelse) med 

utgangspunkt i en kritisk situasjon og under «regi av» fylkesmannnen. (Brann som truet sentrale 

boligfelt) Vi har mottatt fylkesmannens foreløpige rapport som gir gode råd for forbedring. Denne 

skal nå gjennomgås og besvares som grunnlag for konkrete forbedringstiltak. Vi vil legge 

kriseledelsestrening inn som fast punkt i årshjulet. 

Kommunereformen. Se egen sak. Det ble siste uke avholdt et nytt møte mellom Inn-

Trøndelagsregionen og Innherred samkommune og hvor det ble gjensidig informert om arbeidet med 

kommuneformen. Det ble videre startet opp en diskusjon om mulig nye eller utvidelser av 

samarbeidsområder. Denne diskusjonen vil videreføres i et nytt møte på høstparten. Det anses 

nødvendig i forhold til fremdrift og få til en avklaring av hvilke sammenslåingsalternativer som er 

aktuelle og utrede før jul. Ordfører og eventuelt rådmann vil informere nærmere i møte. 

IOKS og eventuell utvidelse av investeringsrammen. Se også egen sak. Styringsgruppen har hatt 

møte. Saken om mulig utvidelse av investeringsrammen ble tatt opp. I utgangspunktet er 

styringsgruppen positiv til prosjektledelsens forslag og anser at det er mulig å gjennomføre uten 

utvidelse av låneramme. 

Sentralidrettslag Røra. Det er i dag avholdt et nytt møte med interessentene bak et større regionalt 

idrettsanlegg på Røra. Det arbeides med etablering av et selskap Rørahallen A/S. I første omgang vil 



bli foreslått utbygd (første fase) et anlegg for kampidrett, squash og golfsimulator. Kommunen vil få 

en søknad om engasjement. 

 

 

 

 

  

  

 

 

åforbedring. 

 

 

 

 

 

     

 

  

 


