
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg i februar

Regnskapet 2014. Regnskapet er i gjort opp i balanse med et netto driftsresultat(differanse mellom 

samlede driftsinntekter og samlede driftstutgifter, inkl renter og avdrag, på 15,2 mill. kroner. Dette 

utgjør tett opp under 3 % av våre samlede driftsinntekter og er isolert sett respektabelt og bedre enn 

landsnormen. Vi hadde i revidert budsjett budsjettert med 16,35 mill. kroner. Resultatet er således 

svært tett på budsjett, og noe bedre enn de prognoser som ble lagt fram siste tertial.

Samtidig så må fortsatt resultatet sees opp mot vår gunstige kortsiktige finansieringssituasjon og en 

(også på kort sikt) underestimering av pensjonskostnader i regnskapene.  Dette vil jeg komme 

tydeligere tilbake til i årsrapport m/beretning.

På driftsområdene (virksomhetsområdene) registrerer vi besparelser i sentrale administrative 

funksjoner, herunder næring og plan og kultur. Oppvekstområdet kommer ut med en mindre 

overskridelse – noe bedre enn forventet. Kommunalteknikken kommer ut med en overskridelse –

noe større enn forventet. På helse og sosialområdet samlet er budsjettoverskridelsene betydelige og 

i alle fall 2 mill. kroner høyere enn tidligere prognostisert. Regnskapsresultatet bekrefter til fulle 

behovet for å ta omstillingsgrep også på dette området. Regnskapet er avsluttet pr. 15.02 og vi vil 

eventuelt gi nærmere kommentarer i kommende møter. Årsrapport med beretning ferdigstilles fra 

rådmannen innen 01.04.

Inn-Trøndelagssamarbeidet. Administrativ styringsgruppe og politisk styringsgruppe har møter i 

februar. Temaer er videreutvikling av Inn-Trøndelagssamarbeidet i henhold til 

styringsdokumentet(innenfor arkiv, landbruk, teknikk og plan mv) Det foreligger som vel tidligere 

orientert om en foreløpig innstilling fra administrativ styringsgruppe om å legge ansvaret for  

landbruk til Snåsa, arkiv/førstelinje til Verran og plan/teknikk til Steinkjer. Denne er tenkt lagt ut på 

høring. Politisk styringsgruppe har i siste møte vedtatt og utsette saken og den kommer opp igjen i 

administrativ styringsgruppe mandag.  Det er en betydelig utfordring og ivareta prosesser for 

ytterligere integrering i en periode hvor kommunestrukturløsningen er uavklart.  Mandat for felles 

utredning av kommunestruktur er på ny til behandling i administrativ styringsgruppe. Det samme 

gjelder retningslinjer for Inn-Trøndelag Regional fond og mulige felles høringsuttalelser.

Trygve Wannebo (Sparbu) er ansatt som ansvarlig for næringsutvikling i rådmannens stab. Han har 

bred næringsbakgrunn og har den senere tid arbeidet som næringssjef i Verran. Han vil etter planen 

tiltre medio mai. Stillingen som Utviklings- og prosjektansvarlig i rådmannens stab er utlyst på nytt 

for å sikre et bredest mulig søkergrunnlag.

Prosjektframdrift. Ingen vesentlige nye informasjoner. IOKS holder fremdriften, til dels i forkant. Det 

arbeides nå med å klarlegge konsekvenser av oppdagede brannsikringsmangler i Inderøy kulturhus, 

en detaljert utstyrs og inventarplan og en tilsvarende detaljert IKT-plan. Det er også til vurdering 

behov for visse utvidelser av prosjektet med lettere oppussing av lokaler som i de opprinnelige 

planer ikke var tenkt gjort noe med. (gjelder for eksempel SFO lokaler for Sakshaug barneskole) 

Mulighetene her vil være avhengig av at de kan innpasses innenfor gitte økonomiske rammer.

Avtalen med SSI om kjøp av lokaler til Nils Aas Kunstverksted underskrives endelig og formelt 

mandag og Stiklestad Nasjonale Kultursenter er, i samråd med Stiftelsen, i gang med å utrede et 



konsept for utforming av nye lokaler. Av tileggsrammen på kr. 500.000,- som kommunen har stilt til 

disposisjon er gitt klarsignal til å bruke inntil kr. 100.000,- til tidligfaseplanlegging.

Økonomi og kvalitetsutredningen. Grunnlagsarbeidet er godt i gang i enhetene. Vi vil ikke kunne 

presentere noe mer konkret i denne møterunden. Rådmannens rapport skal være klar for utsending 

15.05. Det viser seg noe vanskelig å planlegge for underveisrapporter til politisk nivå. Rådmannen kan 

forplikte seg på å legge fram en foreløpig rapport til orientering og tilbakemelding i aprilmøtene. Vi 

vil rekruttere noe ekstern hjelp til å kvalitetssikre dokumentasjon.

Økonomi og kvalitetsutredningen skole. Med grunnlag i hovedutvalgets vedtak i tilknytning til 

tilstandsrapporten for skolen arbeides særskilt med dette området. Det er under 

vurdering/planlegging et temamøte i mars og hvor interesserte inviteres til en dialog omkring IOKS  

og økonomi og kvalitetsutredningen innenfor oppvekstområdet.

Gjennomføring av budsjett 2015. Budsjett 2015 er lagt opp med ytterste begrensede marginer. 

Detaljbudsjetteringen innenfor rammen av kommunestyrets vedtak er gjennomført. I lys av 

regnskapsresultatet for 2014 kan det være aktuelt og ta opp noen budsjettendringer før 

hovedrevisjonen i juni. Vi er godt i gang med tiltak. Stengningen av 8 senger ved Inderøyheimen er 

gjennomført i dialog med brukere, pårørende og tillitsvalgte.  Hensett til kostnadssituasjonen på 

bistand og omsorgsområdet er det nå viktig at tiltaket gir seg konkrete økonomiske utslag.

Dans i Nord-Trøndelag. Det vil bli fremmet en sak vedrørende finansiering av Dans i Nord-Trøndelag i 

marsmøtene. Som kjent har Norsk Kulturråd varslet en årlig bevilgning på kr. 500.000,- (fra 2016) 

under forutsetning av regional og lokal medvirkning. Fylkeskommunen v/fylkesrådet vil prioritere 

prosjektet.

InderøyFest og tilskudd over tid. Hovedutvalgsleder har anmodet om en oversikt over tilskuddene til 

InderøyFest fra oppstart. Oversikten ser slik ut:

2015: kr 310.00 (kultur)
2014: kr 450.000 (kultur)
2013  kr 480.000
2012: kr 560.000 + garanti kr 150.000
2011: kr 790.000 + Andelskap kr 100.000 (omgjort til tilskudd etter at Inderøy kommune gikk ut som eier)

2013: Kr 480.000 er oppgitt i regnskap fra InderøyFest. Fsk bevilget kr 450.000 (Kr 30.000 er mest sansynlig markedsføringsstøtte)
2012: Kr 560.000 er oppgitt i regnskap fra InderøyFest. Fsk bevilget kr 500.000 (Kr 60.000 er mest sansynlig markedsføringsstøtte) De 
500.000 er finansiert med disp fsk kr 250, næringsfond kr 100 og Fond Inderøy 2020 kr 150)
2011: De 790.000 fordelt slik Forprosjekt kr 80, Næringsfond Inderøy kr 200, Mosvik næringsfond kr 50, P-14 - ekstern kulturbygging kr 50, 
Inderøy kommune underskuddsgaranti kr 250, Inderøy 2020 profilering kr 100 og Kommunesammenslåingsmidler kr 60)

Sommerarbeid for ungdom. Denne aktiviteten er så langt definert som vellykket i forhold til 

formålet. Det tas sikte på og utvide området for arbeid via et samarbeid med private. (prøveprosjekt)

Jobbsjansen. Inn-Trøndelagssamarbeidet v/NAV Steinkjer søker sentrale midler for å styrke 

innvandrerkvinners muligheter i jobbmarkedet. Prosjektet er benevnt «Jobbsjansen». Vi har sluttet 

oss til søknaden slik at «våre» innvandrerkvinner kan ta del i opplæringa. 

Utbyggingssaker – bolig/arealtilrettelegging. På Røra er et utbyggingsselskap i gang med å realisere 

de første boligene i Åsen feltet. På Sandvollan er vi i gang med å prosjektere «neste» byggetrinn i 



Småland. I Straumen oppfattes at Fuglesang-Dahl planlegger å starte neste byggetrinn innen nær 

fremtid. SSI har lagt ut prospekt for ombygging av Coop-bygget til leiligheter. I forhold til 

gjennomføringen av avtalen med Grande på Næssjordet, så er det gjennomført et møte med Grande. 

Byggetrinn to er under planlegging; utbygger har gitt uttrykk for at næringsarealkravet slik det er 

formulert i gjeldende reguleringsplan, kan forhindre eller i alle fall sterkt sinke en utbygging. 

Utbygger har signalisert en mulig dispensasjonssøknad. Når det gjelder eventuell realisering av 

reguleringsplanen på Kjerknesvågen, så har rådmannen avtalt et nytt møte med eierne rett etter 1 

mars for å bli orientert om eventuelle planer for utbygging av området.

Ekstremvær og konsekvenser. De siste ekstremværsituasjonene har ikke med ført problemer knyttet 

til tjenesteytingen fra Inderøy kommune. Vi kommer tilbake med en sak om nødstrømsløsninger –

spesielt for Inderøyheimen - i løpet av våren. (denne skulle vært fremmet i fjor !)

Rørahallene A/S. Det foreligger søknad fra Rørahallene A/S om garantier, lån og støtte til investering 

og drift for et første byggetrinn omfattende TaeKwondo, golfsimulator og squashhall. Planene ble 

presentert for administrasjonen i møte tidlig februar. Rådmannen har – i samråd med 

administrasjonen i Steinkjer kommune (regionalt anlegg)-  bedt om at planer for investering og drift 

gjennomgås på nytt før saken tas opp til realitetsbehandling. Etter rådmannens skjønn bygger 

forslaget til driftsbudsjett på inntektsforventninger som det ikke er realistisk grunnlag for. Det 

foreligger heller ikke avtaler med omkringliggende golfklubber om bruk av golfsimulator; avtaler som 

er avgjørende for å kunne påregne inntekter av betydning. I forhold til spørsmålet om igangsetting av 

utbyggingen er nå nøkkelen Inderøy kommunes og Steinkjer kommunes (eventuelt andre 

kommuners medvirkning). 

Fuglesang-Dahl og valg om å etablere seg i Steinkjer. Det vises til mediaoppslag og hvor kommunens 

ledelse naturlig nok har beklaget beslutningen. Kommunens administrasjon anser seg ferdig med 

saken. I lys av de påstander som fremsettes i offentligheten vil jeg i forhold til kommunes 

innkjøpspraksis likevel gjenta: 1) Inderøy kommune har – i motsetning til andre kommuner – ingen 

Kofadom mot seg 2) vi har svært få leverandørklager etter anbud  og ingen Kofa-klager, med unntak 

av Fuglesang-Dahls egen klage på flyktningeboligene og hvor kommunen fikk medhold 3) vi følger 

samme innkjøpspraksis og regelverk som ellers i Kommune-Norge 3) vi har et tett samarbeid med 

Steinkjer på innkjøp. 


