
RÅDMANNEN ORIENTERER – SEPTEMBER 2016 

 

Status Hastadvegen 

Oppdraget er tildelt Farbu & Gausen, og er innenfor budsjettrammene inkludert legging av fast 

dekke. Det er avholdt kontraktsmøte 22.juni, det er gjennomført infomøte for berørte langs vegen i 

uke 27, og oppstart blir rett etter fellesferien. 

Ferdigstillelse i løpet av oktober. Trekkrør for fiber i Vudduvegen er ikke med. 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. Valgt entreprenør sjekker av om det er 

planlagt å videreføre trekkrør fra bygdefiberprosjektet opp til Oppem og Råstad. Hvis det er lagt 

til rette for det, vil man kunne ta med trekkrør til disse. 

 

Skilting Mosvik 

Rådmannen har tidligere fått forespørsel om hva som er status i skiltingsprosjektet i Mosvik. 

Nedenfor vil rådmannen gjør rede for prosessen fram til i dag: 

 Vinter/vår 2011 – diverse arbeid med vegparseller, navneforslag (utført av Inderøy kommune v/ 

oppmåler 

 09.03.2011 – sammen med Kartverket og Steinkjer kommune – møte med Statens Vegvesen ang. 

skilting – klargjøring av ansvar for skilting (vegv. har ansvar for all skilting langs riks- og 

fylkesveger) 

 01.06.2011 – vegnavn vedtatt av formannskapet i Mosvik kommune 

 06.12.2011 – plan for vegnavnskilting laget – kommunen har ansvar for ca. 15 skiltpunkt – 

vegvesenet ca. 70 skiltpunkt 

 Inderøy kommune har ved flere anledninger og over år purret Statens vegvesen vedr. denne 

saken, uten at man har fått en konkret tilbakemelding før i februar 2016 om oppstartsmøte i april 

2016 for å ta en gjennomgang av skilting i Mosvik.  

 24.05.2016 brev fra Statens vegvesen der de spør om kommunen vil være med på skiltarbeidet 

når vegvesenet nå skal begynne å sette opp skilt. I brevet framgår det at de ikke skilter iht. til det 

de tidligere har lovt oss. Fra vegvesenets side ble det satt frist den 25.06.16 for å bli med på 

adresseprosjektet. Kommunen har ikke respondert på dette, siden vi ikke har budsjettmessige 

forutsetninger for å bli med. 

 Inderøy kommune har i brev datert 31.05.2016 gjort vegvesenet oppmerksom på deres tidligere 

lovnader opp gjennom årene 

 20.06.2016 brev fra vegvesenet der de skriver at de (i Nord-Trøndelag) var av oppfatning at det 

var vegvesenets ansvar å skilte som de hele tiden har lovt, men at det viste seg ikke var riktig…… 

"Skiltordren for gamle Mosvik kommune ble laget før ansvarsforholdene var klarlagt, derfor 

ligger den klar for oversendelse til dere for korrektur. Dersom dere ønsker å være med på et 

samarbeid, vil vi sende over dette med en gang slik at vi kan iverksette arbeidet." 

 Økonomi; 

o Skiltansvar kommunen blir ca. 80-85 pkt, dvs. ca. kr. 130.000,- eks. mva + / - 25 % (brukt 

kr. 1.500,- jfr. anslag fra vegvesenet +- 25%) 



 

Regional næringsplan – høringssvar fra LLI 

I anledning av behandling av regional strategisk næringsplan, ble det stilt spørsmål om høringssvar 

som kom inn etter den offentlige høringsrunden. Rådmannen klarte ikke å svare på stående fot på 

dette, og det er derfor at rådmannen orienterer om dette høringssvaret nå. 

 

Inderøy kommune har mottatt høringssvar fra LLI (Lokal Landbruksinformasjon) i Inderøy kommune. I 

grove trekk gir LLI følgende tilbakemelding: 

 LLI er fornøyd med at det grønne utviklingsperspektivet løftes fram og ser fram til oppfølging av 

dette. 

 Det må jobbes aktivt for at det grønne skiftet omfatter primærnæringene slik at disse ikke blir 

tatt for gitt i denne sammenhengen. 

 Peker på muligheter for desentralisert utbygging av vindkraft med enkeltstående vindmøller på 

gårdsbruk og industriområder. 

 Satse på økt bruk av flis til oppvarming – både i industri, offentlige bygg og sentrumsnær 

bebyggelse. Bidra til en omsetnings- og distribusjonskanal for slikt virke. 

 Energikjøp i offentlig sektor bør ha avtaler som sikrer bruk av lokalt råstoff, først og fremst 

energivirke av lauv. 

 Ønsker et grønt kompetansesenter hvor alt av rådgivning og kompetanse samles under ett tak til 

felles nytte for alle fire deltakende kommuner. 

 Presiserer behovet for et lokalt/ regionalt marked for avsetning av produkter fra jord- og 

skogbruk som et godt grunnlag for et aktivt jordbruk og skogbruk i kommunene. 

 Ønsker at Inderøy kommune styrker sin landbruksrådgivning – dagens nivå er et på et absolutt 

minimum. 

 Ønsker at yrkesfagene og praktiske ferdigheter styrkes – også på grunnskolenivå. Kommunen må 

bidra til at ungdommer velger yrkesretninger som bidrar til verdiskaping i regionen på sikt. 

 Ønsker fokus på elektrifisering av jernbane med ferdigstillelse om dobbeltspor Trondheim - 

Grong samt ha en ambisjon om elektrifisering av hele Nordlandsbanen innen få år.  

 Bidra til å inkludere alle med bredbånd gjennom programfesting basert på en utbygging som 

gjennomføres etter en sosial- og solidarisk innretning. 

 Steinkjer sin rolle i strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag må ikke forstørres slik at dette går på 

bekostning av de øvrige kommunene i regionen. 

 Ønsker en nedtoning på havbruk og ressursbruk/ miljøavtrykk. LLI foreslår følgende: 

o "Dagens havbruk har utfordringer når det gjelder ressursbruk og miljøavtrykk." 

 Utvikling av havbruk kan føre til landbaserte anlegg og andre løsninger for fiskefôr. Påpeker at 

man allerede i dag kan jobbe videre med økt oppdrett av ferskvannsfisk i lukkede anlegg. 

 

Eierstrategi Flyndra – redigert utgave etter kommunestyrevedtak 

Vedlagt denne orienteringen er en oppdatert versjon av eierstrategi for Flyndra. 

Eierstrategien er redigert i henhold til vedtak i sak 41/2016 fattet i kommunestyret den 

24.06.2016 . Rådmannen har redigert inn den teksten som ble vedtatt. Rådmannen har 

tolket det slik at alt annet i rådmannens forslag fortsatt gjelder. Dette kommer imidlertid 

ikke tydelig fram i vedtaket – så her kan det oppstå tolkningsutfordringer. Det er derfor at 

den redigerte versjonen av eierstrategien legges ved som orientering til politikken. 



Ny anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger 

IMDI kommer med ny anmodningstall for 2017 bosetting av flyktninger ( voksne og enslige 

mindreårige ) i løpet av september. Politisk behandling november og kommunestyret i 

desember. 

 

Nærværsprosent og status i arbeidet knyttet til sykefravær 

Nærværsprosent for 2. kvartal ser ut som følger: 

 
 

Som det fremkommer er det en svak bedring i 2016 sett i forhold til 2015. Juli måned er vi 
nede på under 5  % sykefravær. Det er det laveste sykefraværet vi har hatt i juli måned på 
flere år, og foreløpig lavere enn i 2013. Ovenstående oversikt legges fram med et forbehold 
om at alle sykmeldinger er levert inn til Personalavdelingen. 
 
Det henvises for øvrig til tertialrapporten for 2. tertial for mer utfyllende opplysninger om 
arbeidet knyttet til nærvær som er gjennomført og planlagt gjennomført. 
 

Statusoppdatering AKSET 

Organisering 

Et nytt verktøy for rom- og timeplanlegging blir implementert i løpet av høsten. Dette vil gi 

enklere rutiner for booking av rom og en bedre arealutnyttelse totalt.  Enkelte rom skal få 

nye navn. Særlig gjelder dette møterom som kan leies ut til eksterne. Skiltplanen er snart 

klar. Det er også utarbeidet en felles samordnet plan for HMS. En avtale om kantinedrift er 

under arbeid. 

Åpningen 28. og 29. september  

Åpningen markeres med to forestillinger og består av en myldreforestilling gjennom hele 

bygget der bredde, aldersblanding,  identiteter og samhandling mellom alle seks 

virksomheter skal presenteres. Del 2 av arrangementet er en festforestilling med 

kunstneriske innslag av elever og ansatte. Det er en sentral målsetting å nå ut bredt i 

inderøysamfunnet, og det er beregnet et stort publikum. Øvrige skoler i kommunen er 

invitert til dagforestillingen 29. september. Det vil bli lagt ut et begrenset antall billetter for 

salg i midten av september.  



Faglig samarbeid 

En felles planleggingsdag før skolestart markerte startskuddet for faglig samarbeid der 

ansatte ble inndelt i grupper etter fagområder. Programskissen for åpningsforestillingen ble 

også presentert i en egen økt. Det er videre planlagt fire faglige samarbeidsmøter i høst og 

seks møter for våren 2017. I tillegg til samarbeidsprosjekter på ulike nivåer, så jobber 

faggruppene med å utarbeide gode bruksrutiner på spesialrommene (musikk, realfag, 

kroppsøving, mat og helse og kunst og håndverk). Den nye kantinen og personalrommet 

(med felles spisepause) gir for øvrig gode muligheter for økt samhandling på tvers ved at det 

er blitt lettere for ansatte å møtes.     

Logo og profilering  

AKSET-logoen er designet av Kari Stai etter skisse av Nils Aas. Denne skal innarbeides i 

kommunens profilhåndbok. Logoen vil inngå i skiltplanen og vil henge rett ved 

hovedinngangen. Det er også inngått samarbeid med NORD universitet om produksjon av en 

informasjonsfilm om AKSET. Mediestudenter vil utføre filmoppdraget.  

 

Status opprettelse av Inderøy kulturhus AS 

Som en oppfølging av vedtak fattet i denne saken er selskapet opprettet. Det jobbes 

kontinuerlig med praktiske forhold knyttet til dette, bl.a. etablering av budsjett for det nye 

selskapet. Det jobbes også med virksomhetsoverdragelser, både fra det gamle selskapet (fra 

Inderøy kulturhus SA til Inderøy kulturhus AS), og fra kommunen til det nye selskapet. Det 

har vært noen forsinkelser i denne prosessen på grunn av uforutsette hendelser. Det er 

fortsatt en målsetting å ha selskapet operativ i løpet av september. Det jobbes også videre 

med etablering av diverse driftsavtaler knyttet til blant annet service, drift og vedlikehold av 

utearealer, kantinedrift og IKT. 

 

Tildelingspraksis ved søknad om kommunale tjenester, herunder kommunale boliger og 

opphold i institusjon 

Media har reist spørsmål om hvilken praksis kommune har i sin tildeling av 

institusjonsplasser. Det har vært stilt spørsmål om det er ulik praksis basert på 

kommunestørrelse. Det hevdes at i mindre kommuner er det "lettere" å få sykehjemsplass 

enn i de større. Av hensyn til taushetsplikten, vil det ikke være mulig å kommentere 

enkeltsaker. Rådmannen velger derfor å kommentere problemstillingen på generelt 

grunnlag. 

 

Det fremkommer ikke av artikkelen hvordan den enkelte kommune har "rigget" sine 

helse/omsorgstjenester. Tradisjonelt har de mindre kommuner 1 stor institusjon (bygg) som 

dekker behovet for omsorgsboliger og institusjonsplasser. 

 

De større kommuner kan ha valgt en tilnærming hvor tilnærmingen går fra institusjon til 

andre boformer. Andre boformer kan være bofellesskap med bemanning hele døgnet.  

 



Inderøy kommune har tilbud om institusjonsopphold som langtidsopphold, 

korttidsopphold/korttidsopphold med rehabiliteringsformål og avlastningsopphold. Dette i 

samsvar med gjeldende lovverk. 

 

Tildelingskontoret mottar henvendelser/søknader om tjenester i institusjon/boliger med 

bemanning og helse/omsorgstjenester på ulike måter. Det kan være henvendelser fra 

sykehus/ DMS, fastlege, institusjonslege, fra pasient og/eller pårørende og fra annet 

helsepersonell i kommunen eks. hjemmesykepleien. 

 

Nasjonale og lokale styringsdokumenter gir føringer for at innbyggerne i kommunen skal få 

mulighet til å bo lengst mulig i egen heim. Når Tildelingskontoret mottar en henvendelse/ 

søknad om, er det flere faktorer som vurderes: fakta i saken, bla.  helseopplysninger fra lege, 

situasjonen i heimen for øvrig, for eksempel hvor tilpasset boligen er og sosiale forhold, 

hjelpebehovet til pasienten, er det behov for hjelp og oppfølging på natt, medisinering som 

krever spesiell kompetanse, hvor stort er pleiebehovet og hva klarer pasienten selv.   

Hvis det totale hjelpebehovet til pasienten er større enn det som kan ivaretas med 

hjemmesykepleie er tjenester i institusjon aktuelt å innvilge. 

  

Pasientens ønske skal vektlegges. Der det er manglende samtykkekompetanse er det 

pårørende eller verge som skal uttale seg på vegne av pasienten. I enkelt saker kan det være 

differanse mellom det pårørende ønsker og det pasienten selv  ønsker. Eksempelvis kan 

pårørende ønske andre tjenester for sine foreldre enn det de ønsker selv. 

  

Største andel av tidsavgrensede opphold skjer etter innleggelse i sykehus/ DMS. Videre 

vurdering av lengde på opphold baserer seg på helsepersonellets faglige observasjoner 

under oppholdet, rapporter fra fysioterapeut og legevurderinger. Langtidsopphold innvilges 

dersom disse vurderingene tilsier at hjelpebehovet er så stort og prognosene ikke tilsier 

bedring, at det ikke er faglig forsvarlig med et tilbud om hjemmesykepleie i egen bolig. 

Ved tildelingskontoret i Inderøy har vi tverrfaglig kompetanse: sykepleier, vernepleier, 

fysioterapeut, sosiolog med videreutdanning innen rus og psykiatri samt pedagog med 

kompetanse på spesialpedagogikk, helsepedagogikk og videreutdanning innen forvaltnings - 

og helserett. 

 

Søknad til KUD – pilotprosjekt samarbeid frivillighet kommune – utsatte barn og unge  

Kulturdepartementet utlyste 27.juni i sommer et tilskudd på totalt 10 millioner kroner til 

pilotprosjekter for å få flere utsatte barn og unge til å delta i fritidsaktiviteter. Kommuner, 

lokale foreninger og lag og andre aktører kan søke på vegne av samarbeidspartnere. 

Privatpersoner kan ikke søke. 

 

Frivillig Inderøy har lagt mye arbeid i å imøtekomme en god søknad, denne legges ved 

orienteringen med tittelen; Oppvekstsmia i Inderøy. 



Frivillig Inderøy tok 22. august kontakt med Inderøy kommune og orienterte om at søknaden 

ble behandlet i Frivillig Inderøy på styremøte 18. august, og videre ba de om at Inderøy 

kommune behandlet søknaden politisk innen 15. september som er søknadsfristen til 

Kulturdepartementet. Søknaden tar utgangspunkt i at Inderøy kommune bidrar med 

arbeidsinnsats, tilsvarende kr. 470 000,- over en periode på 3 år, samt kr. 300 000,- i tilskudd 

over en periode på 3 år. 

 

Saken blir lagt inn under "rådmannen orienterer" og dette går ut til alle utvalgene, 

formannskapet inkludert. Bakgrunn for at dette legges fram som en orientering og ikke som 

en politisk sak er at det har vært vanskelig å plassere søknaden i en helhetlig sammenheng, 

samt at det er vanskelig å frigjøre økonomiske virkemidler på såpass kort varsel. Rådmannen 

støtter at formålet er positivt, og kan i en eller anen form være verdt å gå videre på. 

Rådmannen vil allikevel på dette tidspunkt være tilbakeholden på å love bidrag til drift av 

oppvekstsmia i kraft av arbeidsinnsats, samt også i kraft av tilskuddsordninger. 

Konklusjonen må sees i sammenheng med de saker som ellers rører seg på 

oppvekstområdet omkring kvalitet og økonomi. 

 

Frivillig Inderøy har vært i møte med Fylkesmann representert ved Erik Stene og Toril 

Skjørholm. I følge leder av Frivillig Inderøy kom det gode tilbakemeldinger på ideen om en 

etablering av Oppvekstsmia Inderøy fra Fylkesmannen sin side.  

 

Det skisseres fra Frivillig Inderøy muligheten til å søke Fylkesmannen om skjønnsmidler i 

tillegg til bidrag fra Inderøy kommune og tilskudd fra Kulturdepartementet. 

Muligheten for dette er til stede, men i lys av søknadsfrister i denne sammenheng var 

søknadsfristen for fornyings- og innovasjonsprosjekter 1. juni 2016. Dette kan det leses mere 

om på Fylkesmannens hjemmeside. Det gis en åpning for å søke om skjønnsmidler også 

15.oktober, men selv denne fristen er noe kort for å legge til rette for en god prosess på 

søknad om skjønnsmidler. Rådmannen vil ikke prioritere denne søknaden, med mindre det 

politiske styringsnivå mener vi bør sette av ressurser til dette. 

 

Vedrørende barnebolig 

I arbeidet med boligsosial handlingsplan ble det beskrevet et behov for bo og 

avlastningstilbud til barn og unge under 18 år. Behovet ble nærmere belyst i sak om 

utbygging av nytt bofellesskap på Nessjordet, jfr PS 29/2014. 

I PS 29/2014 la rådmann fram følgende forslag til vedtak: 

1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning for utviklingshemmede på 

Folkvangtomta). Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Buchtrøa 

frigjøres for andre formål eller selges. Flykningetjenesten har gitt uttrykk for at de har 

behov for flere boliger og overtakelse av Vennavold og Bocktrøa kan vurderes i 

denne sammenheng. 



2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning 

som i punkt 1 over. 

3. alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også 

egen sak om Aktivitets/dagsenter 

 

Saken ble behandlet i kommunestyret den 16.06.2014 med følgende vedtak: 

1. Det arbeides videre med alternativ 2. 

2. Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt. 

3. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess. 

 

Nytt bofellesskap på Nessjordet er planlagt ferdigstilt okt/nov 2016. Når bygget ferdigstilles 

er det planlagt at beboere flytter inn i samråd med inngåtte avtaler.  

Beboere i Vennavold - 5 personer, 1 beboer fra Buchtrøa og 1 beboer fra Tunet flytter fra 

nåværende boliger og inn i nytt bofellesskap. Det vil da være 2 ledige leiligheter i det nye 

bofellesskapet. 

Ovennevnte vil medføre at det blir ledige lokaler som kan benyttes til andre formål, 

selges/saneres. I saken er det beskrevet at ledige lokaler, Vennavold kan benyttes til 

barnebolig og avlastningstilbud for barn og unge. Dette skal gjøres ved at man flytter 

barnebolig fra Buchtrøa til Vennavold. Buchtrøa vil da bli ledig for annen benyttelse eller 

salg/sanering. 

I løpet av prosjektperioden er det også avdekket nye behov for boliger til andre målgrupper 

enn barn og unge.  Rådmannen vil derfor vurdere om det er hensiktsmessig at lokaler – 

Buchtrøa og Vennavold – kan benyttes til andre formål. Rådmannen vurderer det slik at det 

ligger innenfor hans delegerte styringsmyndighet. 

 

Konsekvenser: 

 Barneboligtiltaket flyttes til det nye bofellesskapet 

o Det har vært en dialog med pårørende og dette er positivt 

 Avlastningstilbud for barn og unge sees som eget prosjekt jfr kommunestyrets vedtak 

 Nåværende behov dekkes gjennom de tiltak som finnes i dag 

o Hjemme avlastning og kjøp av avlastningstilbud fra Snerting ranch  

 Det vil bli mindre muligheter for døgnavlastning i kommunalbolig på grunn av at det 

ikke er ledig kapasitet i noen bofellesskap. Det må evt benyttes andre ledige lokaler 

eks omsorgsbolig. Det må da benyttes ekstra innleie for å dekkes behov for 

oppfølging. 

 Det blir ingen ledige leiligheter i bofellesskap og skulle det bli behov må det etableres 

ved relativ kostbare løsninger – bemanning. 

 

Et avlastningstilbud til barn og unge er ikke lagt inn i økonomiplanen. Driftskostnader til 

dette tiltaket vil, med forbehold om omfanget av tilbudet, trolig medføre en driftskostnad på 

størrelse 4,5 mill kr. Det er tidligere vurdert at tilbudet kunne gis i en samlokalisering med 



andre boliger (bofellesskap). Denne tilnærmingen var det ikke villighet/aksept for å gå videre 

med. Med det mister man betydelige synergieffekter og opprettelse av avlastningstilbud for 

barn og unge vil bli betydeligere dyrere enn først antatt. 

Det er derfor nødvendig at man bruker tid – slik at man får en god kartlegging av behovet og 
hvordan dette skal dekkes, samtidig som vi har driftsformer som tilfredsstiller krav til kvalitet 
og effektivitet.  
Prosjektet kan vurderes tatt med i den utredningen som skal gjøres innenfor helse og 

omsorg. 

 

Oppfølging av sak 54/16: Søknad om kommunalt tilskudd og forskudd til Skatebowl 

Kommunestyret behandlet i møte 24.06.2016  sak  54/16;  Søknad om kommunalt tilskudd 

og forskudd på spillemidler nærmiljøanlegg - Skatebowl ved Akset fra Inderøy IL. Det ble 

fattet følgende vedtak: 

 

Det gis kommunalt tilskudd og forskudd på spillemidler til nærmiljøanlegg – Skatebowl ved 

AKSET 

Ansvar  Budsjettendring  Formål 
410   422 000   Forskuttering av spillemidler og momskompensasjon 
810   -420 000   Økt bruk av disposisjonsfond 
 
Inderøy IL skriver følgende i brev 17. august 2016:  

På grunn av misforståelser omkring grunnarbeidet for skatebowlen har vi budsjettert dette 

for lavt. Fra Betongpark AS ble vi forespeilet at det meste av grunnarbeidet kunne gjøres på 

dugnad. Vi ser at dette ikke lar seg gjøre, fordi det krever både profesjonell maskinpark og 

kompetanse.  Vi ber derfor Inderøy kommune om et ekstra tilskudd på kroner 50 000, samt 

forskuttering av mva på kroner 28 375, totalt inntil 78 375 kr.  

 

Revidert kostnadsoverslag er kroner 112 000 høyere enn søknad behandlet i juni. 

Idrettslaget ber om kommunalt tilskudd på kr 50 000 og forskuttering av mva. på kroner 28 

000 for å kunne finansiere merkostnadene. 

 

Rådmannen anser prosjektet som et godt folkehelseprosjekt og finner det hensiktsmessig å 

dekke omsøkt tilskudd og forskuttering gjennom avsatt bundne driftsfond til "Folkehelse 

kultur". Det ligger innenfor rådmannens delegerte myndighet å disponere midler fra bundne 

driftsfond, så lenge disponeringen er i tråd med formålet knyttet til tilskuddet. Rådmannen 

har også forstått det slik at denne saken har høy politisk legitimitet, og det er derfor at den 

presenteres som en orientering og ikke som en tilleggsbevilgningssak.  Hvis kommunen 

innvilger søknaden, vil det bli en umiddelbar oppstart og man kan ha skatebowlen på plass i 

høst. 

 

 

 



 

 


