
Rådmannen orienterer – mars 2016 

 

Pårørende er av den oppfatning av at beboere er rolige og sitter mye og døser på dagtid, som gjør 

at de blir utkvilte og mer urolige på natta. Er dette noe vi kunne ha tatt opp i forhold til turnus? 

Evnt stille spørsmål om å flytte noe mer bemanning over på natt, slik at beboere og bemanning 

føler seg tryggere? 

Rådmannen forstår spørsmålet slik at det dreier seg om eldreomsorgen og pårørendes oppfatning av 

at beboere er inaktive med den følge at de er mer aktive om natten. Det antas at forespørselen 

gjelder de plasser hvor det er bemannet omsorgstilbud – henholdsvis sykehjemmene og bofellesskap 

eks Næss. 

 

På et generelt grunnlag kan det nevnes at det er betydelig med aktivitet på dag og kveld på nevnte 

plasser og at inaktivitet på dag/kveld og urolighet om natten kan skyldes individuelle forhold. Det kan 

være slik at enkelte ikke ønsker å delta på aktiviteter osv. Urolige netter kan ha andre årsaker enn 

inaktivitet. 

 

Av flere aktivitetstiltak kan nevnes: 

 Livsgledesykehjem Mosvik og Inderøyheimen – med fokus på individrettet aktivitet 

 Dagtilbud for de som bor hjemme og i bofellesskap 

 Frivillige Inderøy – bidrar til tiltak 

 Pårørende forening 

 Velvære dager 

 Mosvik sykehjem har aktivitør på plass 

 Det er trening med fysioterapeut i Mosvik og Inderøyheimen 

 Sittedans på Næss 

 Besøkshund på Næss og i Mosvik sykehjem 

Dette er bare noen av de mange aktivitetstiltak som finnes på nevnte områder. En tilbakemelding fra 

tjenesteleder sykehjem beskriver at det er samlet sett er aktivitet hver hverdag i uken i 

Inderøyheimen, mens Mosvik har omtrent tre dager pr uke. 

Aktivitetstilbudet beskrives av tjenesteledere som meget godt. Allikevel kan man oppleve at enkelte 

beboere ikke er nevneverdig aktiv. Men dette skyldes nødvendigvis ikke mangel på tilbud. 

 

Når det spørres om mulighet for å se på turnus for å flytte mer bemanning over på natt så er dette 

ikke vurdert som en mulig tilnærming. I de tilfeller man erfarer at beboere "vandrer/er urolig" om 

natten sees det først på om det kan foretas individuelle tilrettelegginger/tiltak. Det benyttes også 

velferdsteknologi der det er hensiktsmessig – det vil gi en trygghet for ansatte og kan gi beboeren en 

roligere natt med mindre inngripen fra ansatte. Det er også tilfeller hvor det leies inn ekstra 

nattvakter for å ivareta "topper" med behov for ekstra oppfølging for enkelte beboere. Og flytte 

bemanning fra dag/kveld over til natt med bakgrunn at beboerne er inaktive er trolig ikke den beste 

løsningen ut fra at da reduseres oppfølgingsmulighetene på dag/kveld. 

 

Budsjettvedtak 2016 beskriver omstillingstiltak knyttet til nattvakttjenesten i 

hjemmetjenesten/Inderøyheimen. Dette tiltaket er i mer eller mindre grad gjennomført og har 

medført redusert nattvakts ressurs på 4 hverdager i uken. I utarbeidelsen av tiltakene ble alle ansatte 



invitert og det er gitt uttrykk for at det har vært en god dialog og prosess med å finne løsninger 

knyttet til omstilling. Partenes representanter har også blitt invitert i dette arbeidet. 

 

Årsregnskap 2015 

De viktigste resultater for regnskap og aktivitet i 2015 sammenfattes slik: (2014-tall i parentes)  

 

- Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 10, 9 mill. kroner (2014: 
balanse).  
 

- Netto driftsresultat utgjør kr 15,4 mill. kroner (15,2) utgjør 2,95 % (2,98 %) av brutto 

driftsinntekter.  Dette er 14,4 mill. kroner bedre enn revidert budsjettert, og over normen for 

netto driftsresultat i kommunesektoren som er 2 %. 

 

- Regnskapsresultatet skyldes i hovedsak mindreutgifter i forhold til revidert budsjett: 

o pensjon 4,5 mill. kroner,  

o netto renteutgifter 4,2 mill. kroner,  

o merinntekt rammetilskudd, og skatteinntekter 3 mill.  
o avsatte midler til lønnsoppgjør og formannskapets disposisjon 1,8 mill. kroner.   

o tilbakeført 0,9 mill. kroner fra selvkostområdet vann for inndekking av tidligere års 
underskudd. 

 

I tertialrapport pr 31.08.15 ble det prognotisert et sannsynlig merforbruk i størrelsesorden 3,5 

mill. kroner på årsbasis.  Dette anslaget var knyttet til virksomhetsområdene helse, omsorg og 

sosial -3,5 mill. kroner, kommunalteknikk -1,5 mill. kroner og oppvekst -0,5 mill. kroner. I tillegg 

anslåtte mindreutgifter knyttet til renteutgifter på 2 mill. kroner. 

 

Regnskapet for 2015 viser at virksomhetsområdene eksklusiv selvkostområdene, samlet sett et 

merforbruk på 3,9 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak gjelder helse, omsorg og sosial. For 

områdene kommunalteknikk og oppvekst ble resultatet bedre enn prognotisert, hhv. merforbruk 

på 0,2 mill. kroner og oppvekst mindreforbruk kr 0,5 mill. kroner.  

 

Ovennevnte viser at det er inntekter og utgifter på fellesområdene som bidrar til årets resultat. 

Virksomhetsområdene samlet sett har et høyere driftsnivå enn budsjettert. 

 
- Disposisjonsfondet har i 2015 økt til 37,8 mill. kroner og utgjør 7,2 % av samlede 

driftsinntekter.  

 
- Langsiktig lånegjeld, eksklusiv ubrukte lånemidler, utgjør pr utgangen av 2015 624 mill. 

kroner (511 mill.). Netto lånegjeld eksklusiv startlån utgjør 113,5 % (83,7 %) av kommunens 

samlede driftsinntekter.   

 
- Investeringsnivået er relativt betydelig i 2015 - som det har vært de to foregående årene. 

Investeringsregnskapet viser en samlet utgift på 173,8 mill. kroner (146,6).  Investeringer i 

anlegg utgjør av dette 164 mill. kroner (137,2). Hovedvekten av investeringene gjelder 

oppvekst utgjør 75 %. Regnskapet er 10 % lavere enn revidert budsjett, 20.6 mill. kroner.  



Dette vurderes som et normalt avvik og skyldes tidsmessige forskyvninger og 

enkeltprosjekter som ikke er igangsatt som planlagt. 

 

Klokkarstue 

Det er åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. Kostnadsoverslaget 

(vedlagt) er tidligere opplysninger lagt til grunn, og det er derfor ikke foretatt nye befaringer og 

tilstandsvurderinger. Det er imidlertid lagt til grunn vesentlig større bygningsmessige utbedringstiltak 

enn tidligere beskrevet. Nærmere beskrivelse av tiltak som er lagt inn i kostnader er satt opp i avsnitt 

Utbedringstiltak. Her er det også til en viss grad angitt prioritet på de forskjellige tiltakene.  

Ifm. kostnadsoverslaget er det innhentet noe priser, bla. løftearbeider, grunn og betong og noe 

bygningsmessige arbeider. 

 

For øvrig er det benyttet erfaringspriser så langt det er mulig. I og med at det er et verneverdig 

gammelt bygg det er snakk om, er det lagt inn en betydelig uforutsettpost i overslaget.  

Det presiseres spesielt at det må tas forbehold mot evt. føringer/krav fra vernemyndigheter. Det er i 

denne omgang ikke sjekket ut om man må hensynta spesielle føringer fra de ifm. med en 

rehabilitering.  

 

Med dette som utgangspunkt konkluderer rapporten med et total budsjettkostnad på kr. 2.125.000,- 

eks. mva. 

 

Rapporten legges ved. 

 

Status utredning etterbruk av Sakshaug skole 

Utredning av etterbruk av Sakshaug skole er i gang. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av 

følgende personer: Randi Tessem (Ass. Rådmann), Christina Wolan (Prosjekt- og utviklingsrådgiver), 

Trygve Wannebo (Næringssjef), Margarete Uddu (Leder av Inderøy næringsforening), Anna Hegdahl 

(Dans i Nord Trøndelag), Yngve Henriksen (Rockegården), Lornts Øystein Tønne (O-fag AS) og Vibeke 

Arntzen (Frivillige Inderøy). 

 

Arbeidsgruppen har hatt en del møter hvor det er gjennomgått mandat for utredningen, det har vært 

omvisning på skolen og alle ideer som er kommet på bordet, relatert til alternativt etterbruk av 

Sakshaug skole, er framlagt for videre diskusjon. Disse alternativene vil presenteres som tema sak i 

hovedutvalg folk og i formannskap i mars. Parallelt er det satt i gang en verdivurdering av skolen for å 

få et bilde av hva skolen er verd ved eventuell salg. 

 

Basert på innspill fra diskusjon med politikere gjennom temasaken og den jobben som gjøres i 

arbeidsgruppen vil det etableres en politisk sak som legges fram i aprilmøtene. 

 

Tilsyn med kommunenes arbeid med kommunal beredskapsplikt 

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om 

kommunal beredskapsplikt. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 25. juni 2010 om kommunal 

beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift 22. august 

2011 om kommunal beredskapsplikt § 10 

 



Det ble ikke registrert avvik under tilsynet, men følgende merknader ble notert under tilsynet: 

 

Merknad 1:  

Kommunen har revidert sin beredskapsplan i tråd med forskrift om kommunal beredskapsplikt og 

basert på øvelsen i 2014. Kommunen bør i følge sin egen beredskapsplan og i følge krav i forskrift om 

kommunal beredskapsplikt ha en kriseøvelse i 2016.  

 

Merknad 2:  

Det mangler en plan for oppfølging av tiltak i helhetlig ROS.  

 

Merknad 3:  

I planstrategien bør det gå frem når og hvordan beredskapsplan og helhetlig ROS skal revideres. 

 

Oppfølging av sykefraværet 

I forbindelse med budsjettbehandling for 2016, fikk rådmannen i oppgave om å jobbe målrettet med 

å få redusert sykefraværet. 

 

Nærværsprosenten pr. i dag fremkommer i figuren nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremkommer ligger nærværsprosenten like under 92% og er svak stigende i forhold til 

nærværsprosent pr. 31.12.15. Dette ligger fortsatt under måltallet på 93%. Uansett skal man ikke 

knytte alt for stor verdi til dette, siden vi nettopp har kommet i gang med et nytt driftsår. 

 

Rådmannen er imidlertid opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til problemstillingen, og dermed har 

han tolket oppdraget som ble formulert i forbindelse med budsjettbehandlingen som følger: 

 

Rådmannen har foretatt en vurdering av tilgjengelige ressurser på rådmannsnivå som jobber med 

personalforvaltning. Det viser seg at personalrådgiver over tid har fått en god del tilleggsoppgaver. 

Dette har blant annet ført til at det ikke har vært kapasitet til å ha en proaktiv tilnærming når det 

gjelder sykefraværsoppfølging, og ikke minst kunne bidra til å forebygge sykefravær. 

 

Mål 2016 – 93 %  



Det er på bakgrunn av dette at det er satt i gang en prosess som skal føre til en omfordeling av 

oppgaver, slik at det kan frigjøres mer tidsressurser til sykefraværsoppfølging. IKT-ansvaret og 

ledelsesansvaret for stab-/støttefunksjoner er blant annet tiltak som vil bli omfordelt. 

 

Videre vil man forsøke å ha mer fokus på lederveiledning når det gjelder sykefraværsoppfølging. 

Enhetsledermøtene er et sentralt forum som skal brukes i denne sammenheng. NAV-

arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten er eksempler på eksterne aktører som vil bli invitert til å 

bidra med å tilføre ledergruppen med kompetanse innenfor området. Nærvær vil også bli satt sterke 

i fokus i vårt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte.  

Videre vil vi ha fokus på sykefraværsoppfølging i et ledelsesperspektiv. Vi ønsker å sette 

sykefraværsproblematikken i sammenheng med at ansatte skal trives på jobb og oppleve Inderøy 

kommune som en god arbeidsplass. Det er et klart lederansvar å legge til rette for dette. Samtidig vil 

den enkelte ansatte også ha et egenansvar for å opprettholde et godt arbeidsmiljø for seg selv og 

sine kolleger. I denne sammenhengen vil den enkelte medarbeider også ha en form for lederansvar. 

Det er på bakgrunn av dette at Jan Spurkeland er invitert til å gi ledergruppen (enhetsledere og 

tjenesteledere) faglig påfyll om relasjonsledelse. Se http://www.relasjonsledelse.no/ for ytterligere 

opplysninger. 

 

Eiendomsskatt på verk og bruk – videre prosess 

Administrasjonen har, på bakgrunn av politisk vedtak, gjennomført en retaksering av verk og bruk i 

hele kommunen. Retakseringen har ført til at mange bedrifter har fått en høyere eiendomsskatt enn 

tidligere og noen bedrifter har fått eiendsomsskatt for første gang. 

 

Et grunnleggende hensyn bak eiendomsskatteloven er likhetshensynet; eiendommer av samme 

karakter innen samme kommune skal behandles likt. Dette innebærer at kommunen må legge de 

samme verdsettelsesprinsippene til grunn ved taksering av likeartede eiendommer beliggende i 

forskjellige deler av kommunen.” Dette har stått meget sentralt i sakkyndig nemnd sitt arbeid. 

 

For kraftverk er det skatteetaten som fastsetter skattegrunnlaget. Her kommer alt av linjenett som 

en del av kommunens takstobjekter, og blir taksert som produksjonsutstyr, ut fra de samme 

prinsippene som for de øvrige objektene med egne gårds- og bruksnummer. 

 

Prinsippet for taksering av verk og bruk er gjenanskaffelseskost med fradrag for slit, elde og 

uhensiktsmessighet. For denne kategorien eiendommer benyttes ikke omsetningsverdi, som for 

andre kategorier. Også dette for å ivareta likhetsprinsippet, da mange objekter i denne kategorien 

har et manglende/lite marked for omsetning. 

 

Det er mange som har gitt en tilbakemeldning til kommunen om at det kom "brått på" og rådmannen 

innser at man kunne ha vært flinkere til å informere i forkant og underveis. 

 

Dette understreker viktigheten av at rådmannen informerer om den videre saksgangen. Skattelistene 

er lagt ut til offentlig ettersyn og det er mulig å klage på skattegrunnlaget i 6 uker. De skriftlige 

klagene som har kommet inn innenfor klagefristens utløp, vil bli behandlet i sakkyndig nemnd. Hvis 

sakkyndig nemnd imøtekommer helt eller delvis klagen, vil det bli utstedt en ny skatteseddel og vil 

http://www.relasjonsledelse.no/


man få en fornyet klagefrist på 6 uker. Hvis sakkyndig nemnd velger å opprettholde sitt skattevedtak, 

blir klagen videresendt til sakkyndig klagenemnd. Vedtaket som fattes i sakkyndig klagenemnd er 

endelig. 

 

Status utredningsarbeid 

Oppvekstutredningen 

På bakgrunn av det tidligere gjennomgåtte mandatet, er det foretatt en forenklet 

anbudskonkurranse for å hente inn ekstern konsulenthjelp som skal bidra administrasjonen med 

både å samle data, bearbeide data, samt skrive rapporten. Det var to interessenter som meldte seg 

og etter et utfyllende intervju med begge ble Pwc/Telemarksforskning valgt som konsulent i dette 

utredningsarbeidet. 

 

I løpet av uke 10 skal det avholdes et oppstartsmøte med Pwc/Telemarksforskning, og parallelt med 

dette er det avholdt et dialogmøte mellom rektorgruppen, tillitsvalgte og Hovedutvalg Folk, samt 

dialogmøte mellom rådmann, ordfører hovedutvalgsleder, SU og FAU. Vi har med andre ord kommet 

i gang med involveringsprosessen. 

 

Utredning innen Helse, Bistand og Omsorg 

På bakgrunn av det tidligere gjennomgåtte mandatet, er det formulert en stillingsutlysning som skal 

brukes for å rekruttere en prosjektleder. Dette vil bli gjort nå snarest. Det er intensjonen at den 

nyrekrutterte prosjektlederen skal drive frem prosjektet, både når det gjelder innhenting av data, 

skriving av rapporten og involvering av aktuelle interessenter. 

 

Kvennavika Vannverk 

Vannverket i Kvennavika har i flere år gått dårlig, med mye driftsstopp og høye vedlikeholds- og 

overtidskostnader. I 2015 ble det gjort følgende tiltak for å forbedre driften: 

- Uttak av råvann ble flyttet fra demning ovenfor renseanlegg til Selsetstamtjønna for å få 

renere og mer homogent vann inn på renseanlegget. 

- Vannledning ble skiftet ut på hele strekningen, da den gamle var underdimensjonert på 

trykk, og hadde en del smålekkasjer. 

- Sand ble skiftet i begge filtrene, fordi den gamle sanden var full av 

jord/humus/småfisk/barnål etc. og fungerte dårlig. 

 

Tiltakene resulterte i meget god og stabil drift fram til medio januar 2016 

I begynnelsen av januar fikk vi en lang periode med streng kulde. Det var også snøfritt. 

Vannledningen frøs derfor i hele sin lengde. Dette skjedde i løpet av en helg da det normalt er lavt 

vannforbruk og derfor lav til ingen hastighet på vannet i tilførselsledningen. Uttak av vann ble flyttet 

til gammelt punkt, som er fra demningen rett ovenfor renseanlegget. Den strenge kulden førte 

imidlertid også til at vannet i dammen også bunnfrøs, og en hadde dermed ikke lenger naturlig 

tilførsel av vann.  

 



Kortsiktig løsning: 

Vann transporteres fra Straumen til Kvennavika med tankbil. Vanntank lånes kostnadsfritt av 

Levanger kommune. Transporten besørges av Andreassen AS. Leverandør tilstreber å kjøre så mye 

som mulig i normal arbeidstid. Grunnet meget stort vannbehov hos Norsk protein, er det også 

nødvendig med noe transport på kveld og helg. Det påløper ca 10 % ekstra kostnader for transport 

på kveld/natt/helg. 

I gjennomsnitt utgjør kostnaden for transport av vann ca. kr. 33500,- eks mva. pr uke. 

 

Dette vil være løsningen fram til det igjen kommer vann i dammen ovenfor demningen, og isen i 

tilførselsledningen tiner. Dette antas at dette vil kunne skje i begynnelsen av april. Det antas at det vil 

påløpe mellom kr. 150-200.000,-  ekstra i løpet av perioden.  

 
Tabell over påløpte kostnader for transport av vann til  

Kvennavika vannverk Alle kostnader er eks. mva. 

 
 

I tidligere nødstilfeller har kommunen leid tankbil fra brannvesenet til transporten. Dette blir 

forholdsvis kostbart, da det fortrinnsvis kjøres på kveld og natt da sjåførene har andre jobber på 

dagtid.  

Langsiktig løsning: 

Når snø og tele er borte vil det installeres et vannuttak i enden av tilførselsledning hvor uttatt van 

føres til dammen ovenfor demningen. Dette vil gi følgende resultater for sikker drift:  

- Hastigheten på vannet i tilførselsledningen holdes på et høyt nivå, og vannet vil derfor med 

stor sannsynlighet ikke fryse. 

- Vannet som taes ut vil være med å holde vannstanden i dammen på et visst nivå, slik at 

denne også sikres mot bunnfrysing.  

- På enda lenger sikt er dette ønskelig å se på Vennesvatnet som råvannskilde. 

 

 

 

Antall timer Timepris Kostnad

Januar

Normal 62 680 kr 42 160,00

Kveld 18 200 kr 3 600,00

Helg 24 330 kr 7 920,00

Februar

Normal 200 680 kr 136 000,00

Kveld 26 200 kr 5 200,00

Helg 18 330 kr 5 940,00

Totalt 6 uker 262 kr 200 820,00

Herav Kveld/helg 86 kr 22 660,00

Snitt/uke kr 33 470,00


