
Rådmannen orienterer, januar og februar 2016 
 

Mandat utredning Oppvekst 

Det henvises til vedlagte notat om mandat for utredningen innen oppvekstområdet. Mandatet vil bli 

nærmere presentert i møte. 

 

Mandat utredning Helse, Bistand og Omsorg 

Det henvises til vedlagte notat om mandat for utredningen innen Helse, Bistand og Omsorg. 

Mandatet vil bli nærmere presentert i møte. 

 

Status eiendomsskatt 

Sakkyndig nemnd holder på med retakseringsarbeidet. Den 18. februar vil de fatte vedtak hvor 

skattesatsene blir fastlagt. Den 25. februar vil skattelistene bli utskrevet. Klagefristen vil være 6 uker 

etter den 1. mars. 

 

Leder for sakkyndig nemnd kommer til formannskapsmøte for å informere om den pågående 

retakseringsprosessen. 

 

Status på bredbånd 

Denne statusrapporten tar utgangspunkt i vedtak gjort av kommunestyret i Inderøy den 11.12.15 som følger 
under:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2015 
 
1. På kommunens driftsbudsjett for 2016 settes av 1,2 mill. kr til utbygging av bredbånd 
2. De første 1-2 årene gjennomføres følgende utbygging og med følgende prioritet: 

a. Vudduvegen bygges ut i henhold til utarbeidet plan. 
b. De 6 områdene på strekningen Straumen-Skarnsundet bygges ut i henhold til planene 
basert på tilskudd på 200.000 kr. 
 

3. Det gjennomføres møte med beboerne i Åsbygda med sikte på å oppnå en opprusting av 
radiosambandet slik at alle kan få god kvalitet på bredbånd. 
 
4. Det arbeides videre med å oppnå tilskudd fra stat eller fylkeskommune til Letnes- 
/Stokkangrenda + Farbu/Klepp i 2016 hvis en heller ikke i år lykkes med å oppnå slike tilskudd. 
 
5. For de øvrige områdene og eventuelt også Letnes-/Stokkangrenda skal det høsten 2016 
fremmes en ny sak til politisk behandling for å avklare hva som skal skje. 
 
6. Beboerne på strekningen Heggstad-Heimstad på Sandvollan anmodes om å arbeide videre 
for å se om det blir mulig å realisere en bredbåndsutbygging i området. 
 
7. Forslag til retningslinjer for å gi kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd, datert 
02.11.2015 med endringer i møte, vedtas. 
 
8. Ved gjennomføring av rehabilitering- eller nyanlegg for vann- og/eller avløpsledninger skal 
det foretas en vurdering av behovet for å ta med trekkrør for bredbånd og hvis nødvendig ta 
dette med. 
 
9. Under forutsetning av at det ikke går ut over utvikling av radiolink i øvrige deler av 
kommunen tas opprinnelig pkt 2 b) ut av plandokumentet. Det arbeides videre med forsterket 
bredbånd til Framverran. 



Framdriften fra desember fram til dags dato (27.01.16) har vært som følger: 

1.  I desember 2015 ble det lagt ned trekkrør for fiber i 1000 meters lengde ved legging av 

vannrør på Utøya. Dette bekrefter at samarbeid mellom kommune og entreprenører/ private 

fungerer som forutsatt i punkt 8 fra vedtaket 

2. Inderøy kommune er i dialog med Tore Huseth samt en person til som representerer 

beboerne navngitt som "Vudduvegen" i anleggs benevnelse. Her vil det avholdes et møte 

04.02.16. på Inderøy Rådhus. 

3. Inderøy kommune har kontaktet NTFK v/ Inger Marie Kimo for å be om et snarlig møte for å 

diskutere mulige konflikter mellom traséer for bredbånd og kulturminner og gjerne i løpet av 

et par uker fra dags dato. 

4. Inderøy kommune har også startet arbeidet med å utarbeide anbudsdokumenter for 

anlegget "Vudduvegen".  Siden Inderøy kommune har fått tilsagn om statlige midler til 

gjennomføring av dette prosjektet medfører dette at arbeidene skal ut på konkurranse og at 

konkurransegrunnlaget skal utformes slik at det blir teknologinøytralt.  Det er pr. dato litt for 

tidlig å datofeste anleggsstart for "Vudduvegen". 

5. Inderøy kommune ved ordfører har avtalt møte med Framverran Vekst fredag 05.02.16 for å 

klarlegge behov og muligheter i Framverran – jfr. punkt 9 i vedtak fra kommunestyret. 

Inderøy kommune vil etter en dialog med partene i Framverran gjøre en utredning i forhold 

til de behov og muligheter som framkommer etter møtet i uke 5. 

6. Inderøy kommune vil lage en enkel planskisse (Gantt-diagram) som viser de ulike prosjektene 

(med referanse til vedtak)som skal gjennomføres i 2016/2017 satt inn i en tidsramme slik at 

det framkommer hvilke prosjekt som prioriteres i de ulike tidsperiodene fram til 

ferdigstillelse. Diagrammet blir ferdigstilt i løpet av februar 2016. 

 

Status kommereformarbeid – vedtak i omkringliggende kommuner 

Politisk sak knyttet til kommunereformen blir behandlet i et ekstraordinært kommunestyremøte den 

29. januar 2016. Der vil Inderøy kommune ta stilling til hvordan den videre prosessen knyttet til 

kommunereformen skal være. I tillegg foregår det lignende prosesser i nabokommunene og det er i 

denne sammenhengen relevant å orientere det politiske styringsnivå om de ulike politiske vedtakene 

som er fattet om kommunereformprosessen i omkringliggende kommuner. 

 

Vedtak fattet i kommunestyret i Verdal: 

1. Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, oppfyller Verdal kommune målsettingene for framtidig 
kommunestruktur. Verdal kommune som selvstendig kommune er derfor et meget realistisk alternativ. 

2. Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene 
Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til fortsatt å være egen kommune etter 
dagens grenser. Subsidiært kan det føres forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver 
for seg. 

3. Verdal kommune ønsker at forhandlingene skal starte opp med felles formannskapsmøte mellom 
kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt. 

4. Fullstendig utredning om avvikling av samkommunen sluttstilles parallelt med forhandlinger, slik at 
alle konsekvenser for nullalternativet er utredet forut for kommunestyrets beslutningsprosess. 



5. Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og næringslivsundersøkelse i kommunene 
som forhandler. Både nullalternativ og sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen. 

6. Kommunens forhandlingsutvalg skal bestå av: 
- Bjørn Iversen 
- Silje Sjøvold 
- Marit Voll 
Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat. 

7. Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av utredningsresultatene skal det 
gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hvorvidt Verdal kommune skal bestå som 
selvstendig kommune, eller slå seg sammen med nabokommuner. 

Vedtak fattet i kommunestyret i Levanger: 

Levanger kommune ønsker å forhandle med Frosta, Verdal og Inderøy kommuner med sikte på å inngå 

intensjonsavtale om kommunesammenslutninger. Alternativt kan forhandles med Verdal og Frosta 

sammen eller hver for seg, alt avhengig av vedtak i de øvrige kommunene. Forhandlingsresultatet skal 

legges ut til en rådgivende folkeavstemning.  

2.       Forhandlingsprosessen kan starte opp med felles formannskapsmøte mellom de aktuelle 

kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt. 

3.       Som et ledd i arbeidet med å utrede konsekvensene av eventuelt å bestå som egen kommune 

ferdigstilles utredning om konsekvensene av avvikling av samkommunen parallelt med forhandlingene. 

4.       Som Levanger kommunes medlemmer av forhandlingsutvalg velges: 

Ordfører 

Varaordfører 

Ina Helen Kollerud Pedersen 

Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat. 

 

Vedtak fattet i Frosta: 

1.         Frosta kommune ønsker å gjennomføre dialog og forhandlinger for intensjonsavtale om 

kommunesammenslutning, for å reelt kunne vurdere alternativ til fortsatt å være egen kommune etter 

dagens grenser (nullalternativet), med  kommunene i: 

  

A.        Værnesregionen. Alternativt kan det forhandles med flere kommuner samlet eller enkeltvis 

avhengig av vedtak i de øvrige kommunene. 

  

B.        Innherredskommunene. Levanger, Verdal og Inderøy kommuner. Alternativt kan det forhandles 

med aktuelle enkeltkommuner eller Levanger og Verdal, alt avhengig av vedtak i de øvrige 

kommunene. 

  

C.        Frosta kommune er åpen for å forhandle fram intensjonsavtaler om kommunesammenslåinger 

mellom kommuner i Værnesregionen og kommuner videre nordover dersom det viser seg at 

forhandlingsprosessen avdekker muligheter for dette, selv om Stjørdal kommunes vedtak i dag ikke tar 

høyde for dette, eller har avvist dette på nåværende tidspunkt. Aktualiteten av dette alternativet er 

avhengig av vedtak i d øvrige kommunene. 

  

2.         Forhandlingsprosessen kan starte opp med felles formannskapsmøte mellom de aktuelle 

kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt. 

  

3.         Som et ledd i arbeidet med å utrede konsekvensene av eventuelt fortsatt å bestå som egen 

kommune, ferdigstilles utredningen av nullalternativet parallelt med forhandlingene, slik at dette 

foreligger i forkant av kommunestyrets beslutningsprosess. 

  



Det gjennomføres folkemøter og en rådgivende folkeavstemning om hvorvidt Frosta kommune skal 

bestå som egen kommune eller slå seg sammen med andre kommuner, før rådmannen fremmer sak 

om eventuell kommunesammenslutning for kommunestyret i junimøte 2016. 

  

4.         Som Frosta kommunes medlemmer av forhandlingsutvalg velges: 

Trine Haug 

Johan Petter Skogseth             

Stig Morten Skjæran 

  

Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat. 

  

•          Det skal holdes rådgivende folkeavstemming i Frosta kommune om kommunereformen. 

•          Innbyggerne skal stemme over om de ønsker at Frosta skal bestå som egen kommune eller slå 

seg sammen med en eller flere andre kommuner (på bakgrunn av en eller flere forslag til 

intensjonsavtaler som resultat av gjennomførte forhandlinger) 

•          Alle som er 16 år eller eldre kan stemme. (alle som er født i år 2000 eller tidligere) 

•          Skjæringsdato settes til 01.03.2016. 

•          Dato for folkeavstemmingen settes til 25.05.2016 (Dersom det blir felles dato for slik 

folkeavstemning i Nord-Trøndelag, velges denne) , åpningstiden fastsettes til kl. 09.00 –  

            kl. 20.00. 

•          Forhåndsstemming kan gjøres i kommunens servicekontor i perioden 02.05.16-24.05.16  i 

tidsrommet 08.00 – 15.00. 

•          Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre den praktiske delen av folkeavstemmingen. 

 

Vedtak fattet i Steinkjer 

Vurdert ut fra de kriterier som er satt for god kommunestruktur, og det kunnskapsgrunnlaget 
vi i dag har, vil Steinkjer kunne gå videre som egen kommune. Et slikt alternativ gir imidlertid mindre 
utviklingskraft for både kommunen og regionen enn en større konstellasjon. 
 
Steinkjer kommune ønsker at vi sammen med samarbeidskommunene Verran, Snåsa og Inderøy tar 
sikte på å inngå intensjonsavtale om kommunesammenslutning. Alternativt kan det forhandles med 
den enkelte kommune avhengig av hvilke vedtak som der gjøres. Innenfor tidsrammene for 
gjennomføring av forhandlinger og beslutning, er Steinkjer kommune også fortsatt åpen for 
forhandlinger med andre tilgrensende kommuner. 
 
Det velges et forhandlingsutvalg bestående av: 

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) 

Varaordfører Ida Bruheim Derås (H) 

Roar Veiseth (Ap) 

Gjertrud Holand (SV) 

Rådmann/stab 

2 ansatterepresentanter valgt av organisasjonene 
Rådmann/stab utgjør kommunens sekretariat. 
 
Forhandlingsutvalget skal utarbeide et internt strategidokument for forhandlingene. 
 
Spørsmålet om kommunesammenslåing er et grunnleggende veivalg for de kommunene som er 
involvert. Våre nabokommuner legger til grunn at folkeavstemninger skal gjennomføres som en del av 
beslutningsprosessen. Før politisk sluttbehandling av fremforhandlet intensjonsavtale i Steinkjer 
kommunestyre, skal det derfor gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om hvorvidt Steinkjer 
kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med nabokommuner. 
 
Det gjøres endelig vedtak om kommunestruktur og eventuell kommunesammenslutning i 



kommunestyret i juni 2016. 
 
Det skal utarbeides en analyse av konsekvensene for miljø og klima før eventuelle sammenslåinger det 
forhandles om. 

 

Innstilling fra formannskapet i Snåsa:  

Snåsa kommune v/ordfører tar initiativ overfor Inn-Trøndelagskommunene Steinkjer, Verran og 
Inderøy om utarbeiding av en intensjonsavtale ved en eventuell kommunesammenslåing. 
Intensjonsavtalen skal danne grunnlaget for sammenligning med kommunens egen utredning om å 
fortsette som selvstendig kommune («nullutredningen»). Dersom Inderøy kommune ikke velger å 
delta i forhandlingene, forhandles det med Steinkjer og Verran.  

 
Til å føre forhandlingene for Snåsa kommunes del oppnevnes følgende  
a. Ordfører  
b. Varaordfører  
c. To politikere – gruppeleder for Senterpartiet og Arbeiderpartiet.  
d. En representant for de ansatte oppnevnt av organisasjonene 
e. Rådmann  
f. Prosjektleder kommunereform  
 
Forhandlingsutvalgets mandat fastsettes nærmere i form av et strategidokument som utarbeides av 
styringsgruppa for kommunereformen. Styringsgruppa tar stilling til behovet for folkemøter i forkant 
av folkeavstemming.  
 
Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming innen 10 juni, fortrinnsvis samtidig i alle 
kommunene som deltar i forhandlingene.  
 
Endelig vedtak om framtidig kommunestruktur fattes i kommunestyrets møte 22. juni  
 
Rådmannen delegeres myndighet til å engasjere bistand til gjennomføring av evt. ytterligere 
utredninger for å konkretisere andre alternativer enn 4K (Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa).  
 
Det forutsettes at oppdraget finansieres med skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 

 

Vedtak fattet i Verran 

Verran kommune tar initiativ ovenfor Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommune om å forhandle frem en 
intensjonsavtale om å slå sammen disse kommunene. 
 
Dersom Inderøy og eventuelt Snåsa ikke ønsker å delta i slike forhandlinger tar Verran initiativ ovenfor 
Steinkjer kommune om å starte forhandlingene om en intensjonsavtale om slå sammen Verran og 
Steinkjer kommune. 
 
Det velges et forhandlingsutvalg bestående av: 
a. Ordfører 
b. Varaordfører 
c. 2 politikere 
d. Rådmann 
e. Strategisk rådgiver 
f. En representant fra de ansatte valgt av organisasjonene selv. 
 
Forhandlingsutvalget skal utarbeide et internt strategidokument for forhandlingene. Dette skal 
avstemmes med formannskapet. 
 
Det skal forberedes og gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om eventuell 
kommunesammenslåing innen 10.6.2016. 
 



Endelig vedtak om kommunestruktur og eventuell kommunesammenslåing skal skje i 
kommunestyret den 30.6.2016. 
 
Rådmannen delegeres myndighet til å søke skjønnsmidler for 2016 til å finansiere mest mulig av 
arbeidet med kommunestruktur. 
 
Rådmannen delegeres myndighet til å engasjere Trøndelag Forskning og Utvikling til å utrede og 
konkretisere 2K og 3K. Dette skal koordineres med de øvrige kommunene (Steinkjer og evt. Snåsa). Det 
forutsettes at kostnadene fordeles enten med en ½ part eller en 1/3 part på Verran kommune. Til 
dette benyttes innvilgede skjønnsmidler i 2015. 
 
Kolbjørn Almlid og Torgeir Skevik velges som politikere i forhandlingsutvalget. 

 

Som det fremkommer ønsker i utgangspunktet alle omkringliggende kommuner å gå inn i en 

forhandlingsprosess. Det har vært innledende møtevirksomhet på rådmannsnivå i Inn-

Trøndelagssamarbeidet for å forberede en slik forhandlingsprosess. Inderøy kommune har ikke 

deltatt her, siden innstillingen i formannskapet vedr. videre prosess i kommunereformen ikke legger 

opp til en prosess hvor vi skal forhandle om intensjonsavtale. 

 

Brev KS om forhandlinger med UDF 

KS' mandat og avtalen for ansatte i barnehagene 

KS registrerer at tillitsvalgte i Utdanningsforbundet igjen kan forsøke å så tvil om KS’ mandatprosess 

og forankringen hos våre medlemmer, gjennom å konfrontere ordførere og 

kommunestyremedlemmer. Dette er forespørsler som bør avvises med henvisning til god 

forhandlingsskikk, der forhandlingene foregår mellom de sentrale parter. Partene i særavtalen for 

barnehager og SFO er KS på den ene siden og Fagforbundet, Mfo, SL, FO, Delta, 

Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Norsk Ergoterapeutforbund på den andre siden. 

 

For øvrig viser KS til følgende:   

1. KS’ medlemmer har skriftlig gitt KS fullmakter til å forhandle tariffavtaler o.a. med 

arbeidstakerorganisasjonene, og resultatet er bindende for KS’ medlemmer. I KS’ vedtekter heter 

det (§6 i Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten):  

 

«KS har fullmakt til på vegne av medlemmene å: 

 Inngå og si opp tariffavtaler. 

 Forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte forhold. 

 Iverksette arbeidsstengning (lockout) i henhold til Hovedstyretsvedtak, Arbeidstvistloven 

og Hovedavtalens bestemmelser. 

 Motta og godta, arbeidsoppsigelse (plassoppsigelse) i henhold til Arbeidstvistloven og 

Hovedavtalens bestemmelser. 

 Motta stevning og bringe rettstvister inn for Arbeidsretten eller evt. annen 

tvisteløsningsinstans. 

 Bringe interessetvister inn for Rikslønnsnemnd eller evt. annen tvisteløsningsinstans. 

 

2. Mandatet for de sentrale særavtalene – det er 16 av dem for ulike yrkesgrupper – vedtas av KS’ 

hovedstyre. I vedtektenes §5 heter det: «Avtaleutkast til sentrale generelle særavtaler og 

sentrale forbundsvise særavtaler, jfr. Hovedavtalens § 1 – 3, vedtas av Hovedstyret.»  



 

3. Ingen av KS’ medlemmer har på noe tidspunkt tatt til orde for å endre vedtektene på dette 

punkt. 

   

4. Hvilke saker det enkelte kommunestyre velger å behandle, er 100 prosent opp til kommunestyret 

selv. KS verken har eller skal ha noen innflytelse på det. 

 

Til den aktuelle særavtalen (om barnehager og SFO) kan det være nyttig å vite at: 

 Bare Utdanningsforbundet, FO og Delta sa opp avtalen til reforhandling.  

 Kun Utdanningsforbundet fremmet krav om endringer da forhandlingene startet. 

 Alle de øvrige sju fagforeningene imøtekom KS’ forslag om å videreføre avtalen uendret 

for ett år, mens Utdanningsforbundet valgte altså å bryte.   

 

Se for øvrig vedlagte notat fra KS om barnehage forhandlingene 

 

Informasjon om status utredning "et sted å være" 

Rådmannen Har fått i oppdrag om å utrede alternative løsninger for "Et sted å være". Pr. i dag har 

man ikke kommet i gang med dette utredningsarbeidet. Men rådmannen har kallet inn til et møte 

hvor man skal planlegge videre prosess. Involvering av aktuelle interessenter vil også være tema her. 

Man ser fortsatt for seg å komme med en tilråding i løpet av april 2016 

 

Status Vennesborg 

I forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeid var etablering av kommunal veg på Vennesborg et 

tema som ble tatt opp. Dette prosjektet ligger pr. i dag inn i økonomiplan med oppstart av 

prosjektering i 2017. I etterkant av budsjettbehandlingen har rådmannen blitt gjort oppmerksom på 

diverse forhold knyttet til dette prosjektet og det er på bakgrunn av dette at rådmannen vurderer det 

som hensiktsmessig at også politikken får en mer utdypende orientering. Dessuten vil enhetsleder for 

Plan, Miljø og Landbruk gi en muntlig orientering om dette i Hovedutvalg Natur. 

 I 1991 kjøpte Inderøy kommune areal på Vennesborg på gnr. 4/1 som skal benyttes til offentlig 

friområde. Det ble laget en reguleringsplan som regulerte inn 4 tomter med adkomst innenfor 

arealet. Tomtene tilhører familien Ness.  

 Tidlig på 2000 – tallet ble innregulert boligtomt gnr. 5/43 bebygd av grunneier på gnr. 5/1. Dette 

medførte at eksisterende avlingsvei i området enda opp på hans tomt. Resultatet ble at det ikke 

lenger var tilgang hverken for allmennheten til ovennevnte friområdet  eller at Ness hadde 

mulighet for adkomst til sine tomter på Vennesborg eller til sitt skogsareal lenger opp.  

 Siden det ble problem med ferdsel forbi denne nye boligen på gnr. 5/ 43, ble det laget en ny 

reguleringsplan i 2007 der kommunen fikk regulere inn ny veg til Vennesborg. Veien går over gnr. 

5/1. Det var ny grunneier på gnr. 5/1 som var villig til å gi grunn for ny adkomst dersom det ble 

regulert til offentlig veg inn til Vennesborg. I reguleringsplan vedtatt i 2007, ble det innlagt 

offentlig veg med 15 parkeringsplasser i enden samt mulighet for start skiløype mot Hastad og 

Bøl. Vegen fra parkeringsplassen og til tomtene til Ness er privat og skal bekostes av familien 

Ness. 

 Nåværende grunneier av gnr. 4/1, Bjørnar Ness har vært i kontakt med kommunen flere ganger 

vedrørende fremdriften av ny veg til Vennesborg. Han har ingen tilgang til innregulerte tomter 



eller skogteigen sin slik adkomsten er i dag. Derfor har kommunen gjennom flere år hatt 

prosjektet liggende over prioriterte vegplaner med mål å realisere dette i 2017.  

 Reguleringsplanen med kart og bestemmelser er juridisk bindende for kommunen. Mulighet for 

ekspropriasjon etter reguleringsplanen er 10 år etter vedtak. Den går ut i 2017.  

 


