
Rådmannen orienterer formannskap og politiske utvalg august 2015. 

 

 

Siste skriftlige rapport fra avgående rådmann. Dette er siste skriftlige månedsrapport fra avgående 

rådmann. Ny rådmann Peter Ardon tiltrer 1. september. 

Inderøy oppvekst og kultursenter. Utvidelse.  En endelig oversikt fra prosjektledelsen vil ikke 

foreligge før over helgen. Styringsgruppen vil gjennomføre et nytt møte tirsdag førstkommende og 

konkludere en beslutning. Formannskapet vil få oversendt notatet til styringsgruppen straks det 

foreligger mandag. Som varslet før sommerferien –jfr. også saksutsendelse – er det behov for å 

utvide rammene som følge av økt prosjektomfang.  

Investeringsprosjekter – sluttrapporter.  Et større antall prosjekter sluttrapporteres formelt i denne 

runden. Vi har ikke konsekvent greidd å svare opp til hovedregelen om å sluttrapportere innen 6 

mndr.  Bemerk dog at flere av prosjektene har hatt aktivitet helt fram til inneværende år.  Etter nytt 

delegeringsreglement legger vi opp til en praksis hvoretter investeringsprosjekter avrapporteres 

samtidig med den ordinære tertialrapporteringen.  

Det samlede inntrykk er at vi har nådd våre mål på investeringsområdet. Hensett til omfang og 

kompleksitet – og samtidighet i investeringsprogrammet – er det grunn til å være rimelig fornøyd 

med gjennomføringen. Det er rapport på status og fremdrift tertialvis og innhentet politisk 

godkjenning ved behov for endringer i rammer. Jeg kan ikke se annet enn at det som faktisk er gjort, 

er i samsvar med den politiske bestilling. 

Det er lett i ettertid og se at den forberedende planlegging kunne vært bedre på noen områder. Det 

vil det alltid være. Det gjelder spesielt tidligfasen. Det og sikre at alle mulige (og umulige) tiltak er 

identifisert som grunnlag for en anskaffelse. Dette gir erfaringsmessig best pris på en leveranse. 

Samtidig kan andre hensyn begrunne at en velger å komme i gang før alle risiki er 100% avdekket. I 

tilfellet Mosvik skole var det et sterkt ønske om å komme i gang – etter en svært lang 

planleggingsperiode i gamle Mosvik kommune.   

 Som vil framgå av rapportene kommer byggeprosjektene ut med kvadratmeterpriser som er absolutt 

akseptable. I 2015 er nybyggpriser for skoler i størrelsesorden kr. 35000,- pr kvm og normene for 

renoveringskostnader er alt fra kr. 10.000,-  for lettere renovering og opp til nybyggpris for 

omfattende ombygging. (jfr. nye Sandvollan barnehage til ca kr. 35000,- kr og estimatene på 

omgjøring av Mosvik kommunehus til kr. 30.000,-) 

Anbud – vinterdrift.  Anbudsrunde er avsluttet og kontrakter inngått. Vi la ut anbud etter et 

fastprisprinsipp (brukte Steinkjers modell) med 3+1+1, alternativt 5 år. 5 års alternativet kom ut med 

en årlig besparelse på kr. 350.000,-.  Vi kommer uansett i sum ut med høyere kostnader enn 

gjennomsnittet for de to siste år. (i størrelsesorden 1 mill. kroner)  Vi har vurdert det slik at det ikke 

har vært formålstjenlig og forkaste anbud på grunn av kostnadsnivået. I så fall måtte vi rigge en egen 

organisasjon for å håndtere vintervedlikeholdet. Det vil ta tid. Vi har likevel konkludert med å velge 

alternativet 3+1+1 av to grunner; det gir muligheter for å være på plass med et nytt opplegg fra og 

med år tre og hvor alternativet egen drift av de største rodene da må grundig vurderes. 



Oppdatert prioriteringsplan veg. Denne er under arbeid og et forslag til revisjon av plan vil bli lagt fra 

for hovedutvalg i september – eventuelt også kommunestyret i oktober. (det kan for så vidt være like 

hensiktsmessig at kommunestyret konkluderer revisjonen samtidig med budsjettet.) 

Prioriteringsplanen vil bli gjort enklere og  kun omhandle aktuelle investeringer innenfor en 4 års 

periode og innenfor en økonomisk ramme på årlig 4 mill. kroner. Prosjekter utenfor ramme og tid vil 

bli benevnt som uprioritert for å unngå bruk av tid på diskusjoner om prioriteringer langt fram i tid. 

Det forutsettes årlig rullering. Grunnlaget for forslaget til revisjon vil være gjeldende plan. Grunnlaget 

for prioriteringene av samleveger vil bli spesielt gjennomgått og kvalitetssikret uten at det tas i bruk 

tellinger. (tidligere politisk avklart i Hovedutvalg natur) Forslaget vil i større grad vektlegge rasjonelle 

omfang på prosjekter (for å få ned enhetspriser) og sammenheng i investeringene. 

Klokkarstu. Formannskapet vedtok i marsmøtet og  forlenge avtalen med nåværende leier ut året 

2017. Samtidig ble det bedt om en ny sak før sommerferien på en langsiktig «strategi». Nåværende 

leier presenterte sine planer for en framtidig satsning – som forutsetter langsiktige 

leieavtaler/alternativ eie – i et møte i Hovedutvalg folk før sommerferien. Det har vært nødvendig å 

se nærmere på dette forslaget før ny behandling. Rådmannen er etter sommerferien informert om at 

det ytre renoveringsbehov kan kreve større investeringer enn det som så langt er antatt å være et 

sannsynlig minste investeringsbehov (kr. 600000) Det er samtidig fra nåværende leier vist til at en 

bedring av toalettforhold vil være en minimumsforutsetning for å kunne drive i huset over tid. Før vi 

kan legge fram en «endelig» sak er vi avhengig av å få verifisert investeringsbehovet på  nytt. 

Oppdaterte kalkyler bør kunne foreligge relativt raskt som grunnlag for en ny sak om løsning. Det vil 

samtidig bli utredet muligheter for ekstern støtte til renovering og ivaretakelse av Klokkarstu. 

Sentralidrettsanlegget på Gran. Behov for kunstsnø. Representanter for Inderøy Idrettslag 

v/skigruppa og hovedlaget, møtte ordfører og rådmann tirsdag 11 og presenterte planer for mulig 

bygging av et snøproduksjonsanlegg med kapasitet til en løype på 2,5 km. Begrunnelsen er åpenbar; 

fattige snøvintre generelt og utfordringen med forutsigbarhet i forbindelse med planlagte 

arrangementer/renn. Tidligst mulige finansiering er 2016, men planleggingen, herunder arbeidet 

med finansiering, er i full gang. Det reises på generelt grunnlag spørsmål om mulig kommunal 

medvirkning, eventuelt i form av et begrenset bidrag til drift på inntil kr. 50.000,- i året. Idrettslaget 

varsler en formell henvendelse på et senere tidspunkt og spørsmålet om – og eventuell form for – 

finansiell medvirkning må naturlig nok politisk behandles. Etter rådmannens skjønn vil det være en 

umulig situasjon om de store investeringene som allerede er gjort,  ikke kan utnyttes på grunn av 

fattige snøvintre. 

Tverråveien. Klage på vedtak om å avvikle kommunal vinterdrift.  Oppsitterne langs Tverråveien har 

klaget på kommunens vedtak. Jeg vedlegger klagen. Rådmannen har på formelt grunnlag avvist 

klagen. (Dette er ikke enkeltvedtak). Etter rådmannens syn inneholder heller ikke klagen nye 

opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket og vil derfor ikke på eget initiativ fremme saken til 

ny behandling. (se vedlegg) 

Eierstrategier Flyndra A/S og Sundsøya Eiendom A/S, ref Kommunestyresak 11.12.13.  To 

utredninger er pågående men ikke avsluttet etter tidsplanen.  

Strategi Flyndra A/S. Vedtaket var « Det utarbeides en oppdatert samlet eierstrategi for Flyndra A/S 

innen utgangen av 2014.» Rådmannen har tidligere orientert om status. Det har vært enighet mellom 

selskapets ledelse v/styret og kommunen om å bruke tid på dette og sikre en god forankring i de to 



organisasjonene for både prosess og forslag. Det bør være mulig å komme fram med et forslag tidlig 

høst.   

Sundsøya Eiendom A/S. Vedtaket var: Fremtidig eierposisjon Sundsøya Eiendom må vurderes. Det 

legges fram en egen sak om utviklingen av næringsområdet Sundsøya, herunder eierkonstellasjon, 

innen sommerferien 2014. Dette arbeidet er forsinket av kapasitetsmessige grunner, men også 

behov for endelig avklaring av reguleringen av området.  Det er i budsjett og økonomiplan 2015-2018 

avsatt 2 mill. kroner som bidrag til utviklingen av eiendom og område, herav budsjettert kr. 200.000,- 

for 2015. Utredningsarbeidet vil bli tatt opp igjen tidlig høst. 

SFO- og åpningstider.   Med bakgrunn i en krevende regnskapssituasjon har rådmannen bedt 

enhetsledere på oppvekstområdet (og andre områder !) om å fokusere på  muligheter for 

besparelser så langt dette ikke går vesentlig utover tilbudet. Justeringer av åpningstider for SFO har 

derfor vært til vurdering. SFO – tilbudet har en vedtatt kjernetid fra 07.30 og 16.00 med muligheter 

for å utvide med grunnlag i lokale vurderinger. ( i samarbeid barnehage/skole) I Inderøy har SFO hatt 

åpningstid til 16.30.  Etter lokale gjennomganger har en etter en nærmere vurdering valgt  ikke å 

endre på den gjennomgående praktiserte åpningstid til 16.30.  Dette kan bli revurdert dersom 

behovene lokalt måtte vise seg å være marginale.  

Årsrapporten.  Regnskap med årsberetning er framlagt og behandlet i kommunestyret i juni.  

Årsrapporten er av kapasitetsmessige årsaker ikke ferdigstilt og vil bli lagt fram direkte for 

kommunestyre (avgående) i september. 

Nytt landbruksprosjekt. Vi arbeider med å få opp en prosjektplan for en ny landbrukssatsning, jfr. 

Inderøy 2020. Jfr. videre den sørskilte bevilgning som Kommunestyret la inn på kr. 300.000,- i 

forbindelse med budsjettet for 2015. En første skisse til et prosjekt vedlegges til orientering. Det vil 

bli arbeidet med tileggsfinansiering via fylkesmannen.  

Nytt gjenbrukstorg. Vi avventer forslag til reguleringsplan fra Innherred Renovasjon. Nærmere 

avklaring av tidspunkt blir gitt i møte. 

 

 

  



Notat 

Fra: Enhet for plan, landbruk og miljø v/Ketil Verdal 
Til: Rådmannen 

 
Sak nr: Dato: 
2015/251-3 12.08.2015 

 

Skisse. Diskusjonsgrunnlag. Forprosjekt/hovedprosjekt - Økt matproduksjon.  

 

Regjeringen har som mål at Norge skal øke sin matproduksjon i takt med 

befolkningsveksten. Den Trønderske målsetningen om økt matproduksjon er på 1,5 % i 

året frem mot 2030. Dette er krevende, og det innebærer at alle må være med å ta 

ansvar for at dette skjer. Med dette som bakgrunn har vi satt i gang et forprosjekt som 

skal avklare rammene for et eventuelt hovedprosjekt med samme tema. Med rammene 

menes organisering av hovedprosjekt, involvering, muligheter og avgrensinger samt 

innhold. Resultatet av forprosjektet vil danne grunnlaget for hovedprosjektet.  

 

I møte med landbruksrådet 21. januar 2015 ble forprosjektet diskutert hvorpå undertegnede fikk 

aksept for å gå videre. Forprosjektet blir kjørt i regi av Inderøy kommune med landbruksrådet som 

styringsgruppe.  

 

Tiltakene i forprosjektet er som følger: 

- Motivasjonsmøte med tema bonde i ny tid 
- Kartleggingsmøter med næringa (De fleste produksjoner bør være representert) 

 

Det er gjennomført motivasjonsmøte hvor vi inviterte Ole Christen Hallesby til Inderøy for å snakke 

om temaet «bonde i en ny tid». Hvordan tolke og takle endringer, hvordan tenker politikerne, 

utviklingstrekk i landbruket, risiko knyttet til satsing, nye utfordringer som leder, voksesmerter og 

dekk og diesel landbruket. Dette møte ble gjennomført den 18. mars 2015. Vi hadde 37 deltagere på 

møte. Det er også gjennomført kartleggingsmøter med produsentlaget (melk) og Norsvin-Inderøy. 

Disse møtene ble gjennomført i april 2015.  

 



Forprosjektet har fått midler gjennom Fylkesmannen i Nord Trøndelag (tilretteleggende 

bygdeutviklingsmidler) som dekker utgifter til foredragsholder av motivasjonsmøte.  

 

 

Budsjett forprosjekt 

 

Kostnader 

Honorar innleder (inkl. reise/opphold/diet) kr 20.000,- 

Servering oppstartsmøte   kr 12.000,- 

Leie av rom     kr   3.000,- 

6 kveldsmøter a kr 2.000,-   kr 12.000,- 

Egeninnsats 75 timer    Kr 25.000,-  

Kapital behov     kr 72.000,- 

 

Finansiering 

Egenkapital og egeninnsats   kr 50.400,- 

Bu-midler     kr 21.600,- 30 % (Innvilget) 

Total finansiering    kr 72.000,- 

 

Videre framdrift 

Vi ønsker å gjennomføre ytterligere kartleggingsmøter denne høsten før vi kan ferdigstille en 

prosjektplan. Prosjektplanen framlegges hovedutvalg for natur for godkjenning/orientering. Etter 

erfaring fra tidligere er man tjent med å bruke tid på prosjektrigging. Dvs. prosjektplanen skal ha 

klare mål og som definerer rammene for hva prosjektet skal inneholde. Det er mulig å søke om 

tilretteleggende bygde utviklingsmidler til hovedprosjektet. Søknadsfristene er september og 

februar.  

 

Ressursbruk 

Et prosjekt bør rigges i en tidsavgrenset periode med oppstart og en klar avslutting. Etter erfaring fra 

prosjektet «Mulighetenes Landbruk» bør Inderøy kommune inneha prosjektlederansvaret. Dette for 



å kunne bruke erfaringer fra tidligere prosjekt inn i nytt og for å ha utviklingsoppgaver inn i en ren 

forvaltningsstilling som rådgiver landbruk. Slik arbeidssituasjonen er i dag, med en rådgiver på 

landbruk lar det seg ikke kombinere med en prosjektstilling. For at dette skal la seg gjøre må det 

frigjøres ressurser enten i form av ekstern prosjektledelse eller frigjøre ressurs internt. 

 

Kort oppsummert 

- Forprosjektet gjennomføres som planlagt. 
- Et hovedprosjekt kan innledes når spørsmål om ressurser og prosjektplan er klar. 
- Anbefales at hovedprosjektet rigges med kommunen som prosjektleder og landbruksrådet 

som styringsgruppe. 
- Hovedprosjektet går over 3 år  
- Finansieres med tilretteleggende bygdeutviklingsmidler, Inderøy2020 evt. ekstra bevilgning 

fra budsjett.(dette avklares i forprosjektet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens årsrapport. 

 

Årsrapport 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


