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Status forskjønning Straumen 

Når det gjelder forskjønning i Straumen vil forespørsel om tilbud på rydding, planering og 
tilsåing av området på Sundsøya rundt oppdemmet sjøbasseng – langs FV 755 før avkjøring 
inn til Sundsøya bli sendt ut snart. Her er det også bestilt et skilt som profilerer arrangement 
før disse gjennomføres og hvor også Inderøyprofil kan plasseres utenom arrangementene 
med velkommen til Inderøy osv. Dette legges ut til 3 aktører i løpet av denne uka – uke 22. 
 

Oppfrisking for barn og unge med forespørsel fra Frivilligheten som ønsker å bidra med 
fargelegging av gater i sentrum (Meieribakken). Se bildet nedenfor 
 

 

 

Ellers jobbes det fortløpende med Kølhagan. 

 
 

 

Nærvær 

Nærværsutviklingen har utviklet seg på følgende måte: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vi har en svak bedring i 2016 sett i forhold til 2015. Vi må ta forbehold om tallene for mai 

2016. Her må vi legge til grunn at ikke alle sykemeldinger er kommet til Inn-Trøndelag 

regnskap og lønn til registrering.  

Av ordna forebyggende tiltak er følgende nå inngått i samarbeid med NAV 

Arbeidslivssenteret 

Oppfølgingsplan: Det stilles krav til dokumentasjon ved sykefravær. Oppfølgingsplanen er et 

verktøy som sikrer dokumentasjon av dialog mellom ansatt og arbeidsgiver. 

Oppfølgingsplanen kan benyttes forebyggende og ved sykefravær. Fra første fraværsdag skal 

man se etter muligheter for aktivitet på arbeidsplassen. Arbeidstaker skal senest innen 8 

uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet ved 100 % sykmelding. Hvordan kan en utarbeide 

gode oppfølgingsplaner som sikrer dokumentasjon for planen videre? Kurset skal gi 

deltagerne økt kompetanse i å utarbeide gode oppfølgingsplaner. Målgruppe enhetsledere 

og tjenesteledere – gjennomføres i juni og i september. Intern opplæring i forhold til 

utarbeidelse av oppfølgingsplan. ½ dags kurs 

 

Arbeid og psykisk helse – Sees i morgen – to kursdager Hensikten med samlingene er å øke 

kompetansen i arbeidslivet om psykiske helseproblemer, og skape gode og inkluderende 

arbeidsplasser for å hindre at ansatte blir sykmeldt over lengre tid.  Målgruppe enhetsledere, 

hovedverneombud og 4 hovedtillitsvalgte. Gjennomføres i september og oktober.  

 

Status rekruttering prosjektleder utredning av fremtidig helse- og omsorgstjeneste 

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess knyttet til denne prosjektlederstillingen. I alt var 

det 10 søkere. 5 Søkere ble invitert til førstegangsintervju og 3 søkere gikk videre til andre 

runde. Etter å ha gjennomført begge intervjurundene har et enstemmig administrativt 

tilsettingsutvalg kommet frem til at søker Anne Solberg får tilbud om stillingen. Anne har 

takket ja og hun kan begynne i stillingen i august.  

 

 

Kortnebbgås 

I siste hovedutvalgsmøte i Natur ble det stilt følgende spørsmål: Fylkesmannen har lagt ut 

300 mål beiteområde til kortnebbgås i Inderøy kommune. Det har vært en del 

tilbakemelding på at Inderøy har kommet noe dårlig ut, sammenlignet med andre 

kommuner og HU ville ha en tilbakemelding fra administrasjonen om dette stemmer. 

Spørsmålet ble videresendt til fylkesmannen. Fylkesmannen svarte på følgende måte: 

Det er satt opp 6 soner 2 på Levanger og 2 i Steinkjer, én i Verdal og én på Inderøy. 

Det er totalt 1300 dekar som FM har satt av til utprøvinga, og skal fordeles på 6 soner. En 

sone i Levanger ble det ikke søkt fra. Inderøy har fått mest areal av alle kommunene 

Følgende Oversikt ble lagt ved svaret: 



 Verdal (Leksdalsvatnet): 227 dekar 

 Levanger (Ekne): 246 dekar 

 Inderøy (Børgin): 360 dekar 

 Sum Steinkjer 345 

o Sone 1(Beitstad) 152 dekar 

o Sone 2 (Børgin): 193 dekar 

 

Administrasjonen har vært i kontakt med alle gårdbrukerne denne ordninga gjelder for, og 

informert og lagt til rette for å kunne søke. Totalt ble det sendt inn forslag om kontrakt fra 6 

gårdbrukere langs Børgin, av disse fikk 3 gårdbrukere tilbud om kontrakt med FM. Denne 

ordninga gjelder de som har husdyrproduksjon og produserer gras, og som er meget hardt 

rammet med avlingsreduksjon på grunn av gås.  De tre som har fått tilbud om kontrakt har 

store reduksjoner i avling på grunn av gås.  

Administrasjonen har diskutert prioriteringene med FM. Alle som ikke får tilbud om kontrakt 

vil få et avslagsbrev med klagerett. De som får avslag har anledning til å søke om middels og 

lav sats i forhold til friareal for kortnebbgås etter normal prosedyre. 

 

Det er verdt å merke seg at denne ordningen ikke er en erstatningsordning, men et 

miljøtilskudd  for å legge ut friareal for gås. I disse områdene skal gåsa få sitte i fred, dermed 

er det ikke lov å jage gås på dette friarealet. 

 

Søknadsfristen er 20 august hvor man søker om å få legge ut friareal påfølgende vår. Pløying 

av disse arealene før 17. mai er dermed ikke lov. Skjer dette skal tilskuddet tilbakebetales.  

 

Status eiendomsskatt 

Sakkyndig nemnd har planlagt å være ferdig med alle protokoller innen utgangen av juni. Noe 

slingringsmonn må påregnes, bl.a. på bakgrunn av at tilleggsdokumentasjon må innhentes.  

Etter vedtak i sakkyndig nemnd blir vedtak sendt ut til eierne, med orientering om videre behandling 

i klagenemnda. Dette vil bli tatt opp med sakkyndig klagenemnd slik at de kan gi innspill på videre 

behandling.  Det er lite sannsynlig at klagenemda begynner videre behandling før etter ferien 

(august) og med nye befaringer/takster vil det nok ta to-tre måneder før endelige vedtak foreligger. 

Dermed forventer vi å bli ferdig med all klagebehandling i løpet av oktober. 

 

Tariffoppgjøret 2016 

Forhandlingsresultatet er vedtatt og kan iverksettes 

Økonomisk ramme 2016 

Lønnsoppgjøret er fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 2,4 prosent. Dette er det 

samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene består av sentrale 

lønnstillegg, overheng og anslag for lønnsglidningen. Det er ikke avsatt midler til lokale 

forhandlinger i 2016. 



Årslønnsvekstramme 2015-2016, HTA kapittel 4 

  Virkningstidspunkt Årslønnsvekst 

2015-2016 

Overheng til 2016   0,6 % 

Anslag lønnsglidning   0,2 % 

Diverse tillegg 1.5.2016 1,6 % 

Beregnet årslønnsvekst 

2015-2016 

  2,4 % 

Anslag overheng til 2017   0,9 % 

Rådmannen vil foreta en økonomiskberegning av konsekvensene av lønnsoppgjøret for 

Inderøy kommune, og det vil bli kommentert ved senere rapportering.  

Hovedtrekkene i lønnsoppgjøret 2016 og 2017 

Hovedgruppen av ansatte har avlønning i hovedtariffavtalen kap. 4 

Det er enighet om sentrale tillegg både for 2016 og 2017. Tilleggene gis med virkning fra 

01.05.16 og 1.8.17. Det er avsatt midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent pr. 01.09.17. 

Ledere i kapittel 4 gis et lønnstillegg på 2,4 prosent pr. 01.05.16 og 2,0 % pr. 01.08.17. I 

Inderøy kommune er våre tjenesteledere plasser som ledere i kapittel 4.  

Partene er enige om å samordne stillingsgruppene med krav til høyskole-
/universitetsutdanning.  Videre er det opprettet en ny stillingsgruppe for fagarbeidestillinger 
med fagskoleutdanning. Det innføres et ansiennitetstillegg ved 16-års ansiennitet i alle 
stillingsgrupper. Innfasingen skjer over to år. Den G-regulerte lønnsgarantien for 20-års 
ansiennitet er erstattet med en sikringsbestemmelse partene selv regulerer. Partene vil 
arbeide videre med fremtidig tjenestepensjon i tariffområdet. Det er også enighet om tiltak 
som skal bidra til heltidskultur. Deler av sykelønnsreglene er blitt noe forenklet og klargjort. 
 
Ledere og medarbeidere med kun lokal lønnsdannelse (kap. 3.4. og kap 5) 
Her er det årlige lokale lønnsforhandlinger, og det gis ikke sentrale tillegg her. Rådmannen 
skal gjennomføre drøftingsmøte og forhandlinger tidlig i høst. Når det gjelder kap. 3.4. leder 
vil rådmannen legge fram en sak til formannskapet i møte 7. september. I kap. 5 inngår 
legene, ingeniører, psykolog, dvs. en gruppe på ca. 15 medarbeidere i Inderøy kommune.  
 
Lønnspolitiske retningslinjer - revidering 
Vi må nå starte på arbeidet med en revidering. Dette ut fra endringer som at lagt inn i 
hovedtariffavtalen som påvirker vår lønnspolitikk, samt behov for en generell gjennomgang 
for å sikre et godt grunnlag for lokale lønnsforhandlinger i 2017.  
 
Generelt 
Ut fra tidsfristene som var satt i forhold til uravstemning ble det ikke tid til å delta i 
uravstemningen. Svarprosenten er 37 prosent og alle har stemt ja. Ytterligere informasjon 
om tariffoppgjøret finnes på www.ks.no tariff 2016.  
 

http://www.ks.no/


 

Problemstilling knyttet til iverksettelsestidspunktet av de nye alkoholpolitiske 

retningslinjer 

De nye alkoholpolitiske retningslinjer er vedtatt i siste kommunestyremøtet. I etterkant av 

behandlingen har rådmannen mottatt en henvendelse fra Inderøyfest hvor det ble løftet 

følgende problemstilling: I forkant av at de alkoholpolitiske retningslinjer ble vedtatt ble det 

solgt billetter til ungdom under 16 år. De nye retningslinjene har fastsatt en nedre 

aldersgrense på 16 år knyttet til arrangement hvor det selges alkoholholdige drikke. Daglig 

leder ved Inderøyfest rettet spørsmålet til Inderøy kommune om hvordan man skulle 

forholde seg til denne problemstilling. Det er gitt en foreløpig tilbakemelding på at dette ville 

bli løftet opp på politisk nivå, slik at det politiske styringsnivå kunne ta stilling til dette. 

 

I vedtaket knyttet til alkoholpolitiske retningslinjer er det ikke stadfestet en 

ikrafttredelsesdato. I utgangspunktet vil da vedtaksdato gjelde. Dette vil i så fall kunne by på 

utfordringer knyttet til at Inderøyfest har solgt billetter til ungdom under 16 år i forkant av 

ikrafttredelsesdato. Med dette bes det politiske styringsnivå om å ta stilling til denne 

problemstillingen. 

 

 

Status bredbåndsutbygging 

Vuddugrenda 

 Reviderte og korrigerte planer med komplette adresselister og traséer trekkrør for alle 

husstandene er utarbeidet. 

 Avklart omfang og kontraktsfestet hvilke traséer det skal gjennomføres forundersøkelser 

for mulige kulturminner. 

 Kommunen har gjennom møter og brev med grendelaget blitt enig om grunnlaget for 

hvordan en skal gå ut og å få en tilfredsstillende forpliktende oppslutning til utbyggingen 

blant beboerne en del. 

 Gjennom åpent møte med alle beboerne og brev ut til alle husstandene har en lyktes 

med å oppnå en god dialog med beboerne i Vuddugrenda. Slik har en lyktes med å 

tilfredsstille kravet om forpliktende oppslutning fra mer enn 80 % av husstandene 

(kontrakter er underskrevet). Nødvendig dugnadsinnsats er også akseptert. 

 Utarbeidelse av anbudsdokumentene er så vidt oppstartet.  

 Kort forhåndsinformasjon er sendt ut til alle aktuelle bredbåndsaktører. 

 For kommunen har det vært viktig å jobbe grundig med Vuddugrenda. Det er første 

gangen kommunen gjør en slik jobb, arbeidet har vært omfattende og en har lært mye 

som vil bli en nyttig mal for hvordan dette bør gjennomføres senere i de andre 

områdene i kommunen hvor utbygging er aktuell senere. 

 

Strekningen Straumen-Skarnsundet 



 Det har vært stor pågang fra kontaktpersoner i alle de de 6 aktuelle områdene om at 

noe må skje. 

 Kommunen inviterte derfor til et møte med alle kontaktpersonene 21.04.16 og dette ble 
gjennomført med ca. 10 personer fra disse områdene. Til tross for at kommunen ikke 
kunne love at noe mer ville skje før i oktober i år ble det et positivt møte. Kommunen 
orienterte om at en vil følge det opplegget som nå er gjennomføres for Vuddugrenda.  

 Prosjektet med Vuddugrenda har vært og vil være så arbeidskrevende at det ikke vil 

være mulig å jobbe med «Straumen-Skarnsundet» før i oktober.  

 En mener fortsatt at den beste løsningen både for beboerne og kommunen blir en 

samlet utbygging for alle de 6 områdene. 

 Etter ønske fra beboerne er det utarbeidet og oversendt til kontaktpersonene en info 

som disse vil fordele videre til alle husstandene. 

 

Heggstad-Heimstad på Sandvollan 

 Gjennomført et infomøte i april med alle beboerne i dette området (Kløvstadgrenda).  

 Det ble skrevet referat fra møte og ei arbeidsgruppe ble etablert. 

 Gruppa arbeider nå med en detaljert plan for bredbåndsutbygging som grunnlag for 

innhenting av tilbud hos den aktuelle bredbåndsaktør. 

 

Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-Klepp 

Søknad om statstilskudd for bredbåndsutbygging er sendt. Fylkeskommunen har mottatt i alt 19 

søknader. Søknadene er behandlet administrativt i fylkeskommunen og vår søknad ble rangert på 6. 

plass. Denne innstillingen er oversendt til vedtak i Fylkesrådet tirsdag 31. mai. Etter vedtak i 

fylkesrådet sendes den over til NKOM for sluttbehandling. 

 

3 eiendommer på Heggåsen mellom Solhaugen på Straumen og Vudduvegen 

 Det er avholdt et møte den 23.05.16 for å klargjøre hva som kan gjøres i dette området, 

fordi beboerne her "faller mellom 2 stoler". De har ikke blitt med på 

bredbåndsutbyggingen på Straumen og kommer heller ikke med på det som skal skje i 

Vuddugrenda. 

 

 

2. Forslag til prioritering av arbeid videre 

 

Framdriftsplan Vuddugrenda 

 

Aktivitet Beskrivelse Tidsrom 

Infomøte med aktuelle 
bredbåndsaktører 

 31.05.16 

Utarbeidelse av 
anbudsdokumenter 

 20.mai-20.juni 

Nytt møte med styret i grendelaget Gjennomføres nå forslag til Midten av juni 



anbudsdokument foreligger 

Utlysing av anbud og anbudsfrist 
 

Utlysing i Doffin 15. september 

Anbudskonferanse 
 

Møte med anbyderne etter at 
anbudet er lagt ut på Doffin 

Slutten av juni 

Kontraktsforhandlinger   15. sept- 15.okt 

Inngåelse av kontrakt 
 

 15. okt 

Utarbeidelse av grunneieravtaler 
 

Samarbeid mellom kommunen og 
beboerne 

Sept-okt 

Kulturminner - gjennomføring av 
forundersøkelser 

 Sept-okt  

Bygging av anlegg 
 

Omfang av tele avgjør hvor mye 
som kan gjøres før nyttår 

Nov 2016 - juni 
2017 

Istandsetting av offentlig og privat 
areal 

 Apr-mai 17 

Utbetaling av statlige tilskudd 
 

 1. halvår 2017 

Li-Ferstad – bredbåndsutbygging i 
forbndelse med eget avløpsanlegg 

Inngår som en del av 
Vudduprosjektet 

Okt 2016  -        
mai 2017 

 

 

Prioritering av andre aktiviteter (sept 2016- mars 2017) 

 6 områder mellom Straumen og Skarnsundet - Gjennomføre prosjekt med 

bredbåndsutbygging i henhold til den mal som er utviklet for Vuddugrenda 

 Åsbygda – Gjennomføre en utbygging i henhold til politisk vedtak des 2015 

 Letnes-/Stokkangrenda – Forutsatt at det oppnås tilskudd fra det offentlige 

gjennomføres det en utbygging på samme måte som for Vuddugrenda 

 

 

Hastadvegen – status når det gjelder legging av fast dekke 

Anbudsfrist 3. Juni for Hastadvegen. Så fremt prisen er innenfor budsjettet, blir det asfalt før 

vinteren. Trekkrør er ikke med. Trekkrør blir lagt utenfor skulder, og legges med 

spesialutstyr. Dette er avklart med fiberkonsulenten og prosjektet for vudduvegen. Vi legger 

2 trekkrør gjennom vegen så fiberprosjektet kan krysse kommunevegen uten å grave over 

den. Bygdefiberprosjektet på Kjerknesvågen har lagt fiber til midt oppi Jørnbakkan. 

 

 

 


