
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap mars 2015

Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. 

Assisterende rådmann Randi Tessem  fungerer som rådmann.

Kommunereform – involvering ungdom. Ungdomsrådet avvikler en konferanse 10 april. Dette er 

starten på flere involveringsprosesser etter første folkemøte i desember.

Familievikartilbud. Det vises til svar fra ordfører på interpellasjon fra SV v/Siv Furunes i 

kommunestyret i mai 2014.  Vedlagt et notat fra enhetsleder Bente Molde vedrørende spørsmålet 

om prioritering av denne tjenesten/tilbudet. Dette er i utgangspunkt et rent prioriterings og 

budsjettspørsmål.

Resultat nasjonale prøver.  Resultater vedlegges.Rådmannen vil orientere nærmere i hovedutvalg 

folk. Disse er akseptable og en viss positiv bevegelse kan leses ut av tallene. Inderøy Ungdomsskole 

presterer over snittet for landsbasis og Nord-Trøndelag. Det er positivt. 5 trinn ligger « i sum over 

Nord-Trøndelag» men under landsgjennomsnitt. I lesing over landsgjennomsnitt. Engelskresultatene 

ligger noe lavt. 

Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan kommunale bygg. Tilstandsvurderingene er nå ferdigstilt fra 

konsulent. Det vil være naturlig å presentere hovedresultatene i kommende møterunde. En 

hovedplan for sanering/salg, renovering og vedlikehold vil bli presentert innen rimelig tid.

Anbudsgrunnlag vintervedlikehold av veg. Ny anbudsrunde er under forberedelse. I utgangspunktet 

forberedes anbudsforespørselen på grunnlag av vedtatt plan og budsjett for vedlikeholdsnivå. Som 

anført tidligere er det aktuelt og ta opp nivået til ny vurdering og sak for politisk nivå forberedes. Det 

synes så langt mindre aktuelt og endre fordelingen mellom utførelse via  kjøp av tjenester fra private  

og egen regi. Dette kan dog ikke utelukkes.

IKOS. Inderøy kultur og oppvekstsenter. Prosjektet er krevende og mange delprosjekter på gang.  

Innholdsprosjektet vil levere en anbefaling 09.04. Inntil 5 delutredninger inngår i innholdsprosjektet.

En egen utsmykningskomite er nedsatt. Byggearbeidene er fortsatt i forkant av plan. Økonomien i 

prosjektet utfordres av: omfanget av gjenbruk av inventar og utstyr, mangler ved dagens Kulturhus, 

og grunnforhold med meldte krav om tillegg fra entrepenør. Prosjektorganisasjonen melder mulige 

behov for tileggsbevilgninger, men ikke sikre.  Styringsgruppen for prosjektet er holdt orientert og vil 

behandle økonomisituasjonen nærmere i første møte.

Sakshaug gamle skole. Forutsetningene for hjemmelsoverføring til valgt interessent anses oppfylt og 

tilskuddet vil bli utbetalt i nær framtid – straks en detaljert avtale er på plass. Interessentene har 

meldt behov for noe mer areal enn ca 0,7 mål slik det ligger i vedtaket. Dette har med muligheten for 

å utforme området for formålet mer hensiktsmessig. Jeg legger til grunn at rådmannen har fullmakt 

til å akseptere mindre justeringer.

Avtale Straumen Sentrum Invest (SSI)og Inderøy kommune. Denne er nå underskrevet. Det 

forutsettes videre detaljerte avtaler rundt den praktiske gjennomføring. SSI har henvendt seg til 



kommunen og bedt om en avklaring av om kommunen har behov for å reservere leiligheter i bygget. 

Eventuell kommunalt kjøp av boliger i sentrum vil følge ordinære anskaffelsesprinsipper.

Earth Hour Inderøy kommune vil markere Earth Hour 27 mars mellom klokka 2030 og 2130 ved å slå 

av lys i kommunale bygg hvor dette er mulig. Innbyggerne oppfordres til det samme.

MRSA – resistente bakterier i svinebesetninger. Også besetninger i Inderøy har vært gjenstand for 

analyser. Det er så langt ikke gjort positive funn.

Svømmebassenget ved Sund midlertidig stengt.  Bassenget er midlertidig stengt grunnet problemer 

med rensing. Planlagt svømmeundervisning ved skolene utsettes til reåpning til høsten; alternativt 

benyttes bassenget i Mosvik. 



Til: Rådmannen

Fra: Enhetsleder Bente Molde

Tema:  Familievikartilbud

I 2012 hadde helsestasjon en ordning med hjemmekonsulent. Det ble avsatt kr 100.000 i budsjettet 

til innleie på timebasis. Det var ingen stilling. Det ble inngått kortvarige arbeidsoppdrag. Dette ble 

brukt til familier med små barn der en av de voksne var syke. Det var helsesøster som vurderte 

behovet og iverksatte tiltak der det var helt nødvendig.

Dette er ingen pliktig tjeneste som faller inn under helsestasjonens ansvarsområde, men det ble 

prøvd ut som et forebyggende tiltak for å hjelpe familier med små barn i en krisesituasjon som var 

utløst av fysisk eller psykisk sykdom til en av foreldrene. Hjemmekonsulenten utførte følgende 

oppgaver: henting og følge til barnehage, tilsyn med barn, hjelp til innkjøp, middagslaging, ol

Ordningen ble avsluttet etter 1 år. I budsjettet for 2013 ble det omtalt at tiltaket opphørte som en 

del av innsparingen.

Helsestasjonstjenesten er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel og et tilbud 
om oppfølging av nasjonale tilrådinger om vaksinasjon. Utgangspunktet er at foreldrene har 
hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette 
ansvaret i samarbeid med familien. 

På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det 
blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.

Tabellen under viser utviklingen i årsverk og hvilken kompetanse som er knyttet til det forebyggende 
helsearbeidet i kommunen.

Data/Nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Årsverk 
helsesøster

2,45 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2

Årsverk 
psykolog

1 1 1 1 1 1

Årsverk lege 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Årsverk 
jordmor*

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

*Jordmortjenesten kjøpes fra Helse Nord-Trøndelag og tilsvarer 0,3 årsverk. 

Vurdering: Hjemmekonsulent eller Familievikar er ingen pliktig tjeneste innenfor helsestasjon. Det 
kan selvsagt være mange gode argumenter for å hjelpe småbarnsfamilier i en vanskelig livsfase når 
sykdom rammer, men er det en oppgave for kommunen? 



Dersom tilbudet skal etableres på nytt så må det være en vurdering om dette tilbudet skal være 
gratis og det må settes en begrensning på varigheten. Kommunen kan ikke stå for gratis 
«hjemmehjelp» til småbarnsfamilier. Det er ikke ønskelig å drive med innleie på timebasis.

Resultat nasjonale prøver, 5.trinn, Inderøy kommune, 2014-2015

Indikator og nøkkeltall

Inderøy N-Tr. Nasjonalt

Engelsk 47 48 50

Lesing 51 48 50

Regning 48 48 50

Resultat nasjonale prøver, Inderøy ungdomsskole, 2014-2015

Indikator og nøkkeltall Inderøy N-Tr. Nasjonalt

8.trinn

Inderøy N-Tr. Nasjonalt

Engelsk 50 48 50

Lesing 51 48 50

Regning 51 49 50

9.trinn

Lesing 54 - 54

Regning 54 - 53

at det første folkemøtet ble gjennomført i desember




