
RÅDMANN ORIENTERER OKTOBER 2016 

 

Status kommuneplanarbeid 

 29.04.16. Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt sammen med 
Planstrategien 2016- 2020.  

 05.16.: Annonsert oppstart av planarbeidet med innspillperiode fram til 20. august 2016. 

 15.09.16. Avsluttet innspillperioden. Kommunen har mottatt 5 eksterne innspill samt 
noen fra enhetene i kommunen. 

 Revidering av samfunnsdelen vil ha gjennomgangstemaene Folkehelse og Miljø/ Klima 
som skal inngå med delmål i alle innsatsområdene.  

 September / oktober. Revidering av hele planutkastet, både innledende kapittel og 
innsatsområdene.  

 14-16.11.16 Planen legges fram til 1. gangs behandling i hovedutvalgene og 
formannskapet. 

 Offentlig høring 01.12.16 - 01.02.17 

 2. gangs behandling og vedtak i kommunestyret mars 2017.  
 

 

Status sykefravær 

 

 
 
Nærvær i positiv utvikling 
Fortsatt så ser vi en svak bedring i 2016 sett i forhold til 2015. I utvidet enhetsledergruppe i 
september drøftet rådmannen etablering av HMS aktiviteter i 2017 (felles aktiviteter for alle 
ansatte). Det vil rådmannen komme tilbake med en nærmere orientering etter 
enhetsledermøtet i oktober.  
NAV Arbeidslivssenteret – samarbeidsaktiviteter videre er fokus på oppfølgingsplan og 
arbeid og psykisk helse (Sees i morgen) 



Vi har nå gjennomført kursdag 1 i hovedtemaet psykisk helse, og så kommer kursdag 2 i 
oktober. Dette er et aktuelt kurs for flere av våre tjenesteledere,  og vi må her få til avtale 
med Arbeidslivssentret om tilsvarende kurs i 1. halvår 2017.  
Innherred Helse, Miljø og Sikkerhet www.ihms.no aktivitet: Vi har kjøpt tjenester fram til 

30.06.16 til en rekke tjenester og til oppgaver som systematisk HMS, lederstøtte, 

psykososialt arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljøundersøkelser osv. Samlet 

kjøp av tjenester mål på timer er på: 368 timer i pr. 30.09.16. Nivået på timer er som 

tidligere år. Friskgården BHT – www.frisknett.no skal nå inn som ny bedriftshelsetjeneste fra 

oktober 2016. Her vil det bli oppstartsmøter med alle tjenester som gjennomføres innen 

utløpet av januar 2017. Arbeidsmiljøutvalget vil behandle og følge opp med behandling av 

rapportene som kommer fra oppstartsmøtene. Vi har allerede hatt Friskgården BHT i møter 

med vernetjenesten og de skal inn i vår ledergruppe i november. 

 

 

Status Kølhagan i Straumen sentrum 

I løpet av vår/ sommer har både ordfører og næringssjef vært i kontakt med flere 

interessenter som ønsker ny utvikling i Straumen Sentrum. Det har vært befaringer og 

mange innspill til utvikling av kommunens tomt mellom rød- og grønnbrygga: Kølhagan. 

Næringssjefen har vært i kontakt med eier av Rødbrygga for å vurdere etablering av ei ny 

pælebrygge tilsvarende ei brygge som sto i tidligere år. Skisser for ei ny pælebrygge 

foreligger. I tillegg har Frivilligheten i Inderøy tatt initiativ til å etablere et atrium med 

tilhørende platting nedenfor lagt over øverste flomål. Her er det tenkt mur i ytterkant av 

platting mot sjøen som skjerming. Her foreligger skisser og tilbud om utarbeidelse av planer 

mv. Forslag er planlagt utarbeidet i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst hvor også 

selve investeringen i Kølhagan foreslås inkludert. Kommunens rolle er tenkt å være 

prosjekteier og være en pådriver for samhandling hvor begge disse forslag kan inkluderes i 

samme prosjekt. 

 

Forskjønning langs FV 755 fra Coop-bygg til rundkjøring i Straumen 

Kommunen har etablert ei arbeidsgruppe hvor vi har som mål å realisere en forskjønning 

langs FV 755 fra Coop-bygg til rundkjøring ned til Straumen. Det ble gjort en avtale med 

grunneier når nytt Coop-bygg ble realisert om å bidra med inntil kr. 400 000 til forskjønning 

langs FV 755 som beskrevet. Arbeidsgruppen ønsker å bytte ut gammel bro over til 

Muustrøparken med flytting vestover for å lage et kortere spenn samt tilpassing av 

adkomstveger på begge sider. I tillegg har gruppen planer om å rydde langs FV 755 helt ned 

til rundkjøringen hvor det i dag er felt som har grodd igjen. Lys, beplantning, benkplass for 

refleksjon osv. er inkludert i disse planer. Vi har god dialog med Muustrøparkens venner ved 

leder samt en løpende dialog med aktuelle interessenter i området. Landskapsarkitekt er 

involvert og vår plan er oppstart høst 2016 med ferdigstillelse til vår 2017.  

 

  

http://www.ihms.no/
http://www.frisknett.no/


Status næringsutvikling i Mosvik 

I løpet av høsten 2016 har tre personer vært i kontakt med Inderøy kommune for å starte 

opp egne foretak i Mosvik. Utfordringene har vært ulike hvor ny kunnskap, behov for hjelp til 

markedsføring samt ønske om egnede lokaler. Ny kunnskap er etterspurt for å starte et nytt 

foretak innenfor Helse og fysisk velvære. Dette blir etablert i tilknytning til Rykket 

Treningsstudio i Sentrumsbygget. En annen ønsker å starte opp frisørsalong med et bredt 

tilbud og åpningstider tilpasset kundepotensialet både i Mosvik, på Inderøy og i regionen for 

øvrig. Her er markedsføring og utvikling vært tema. Den tredje har drevet med salg av 

bruktgjenstander fra mors garasje. Nå er kommunen i ferd med å tilpasse de gamle 

banklokalene i Mosvik med legging av nytt golv/ flytting av lettvegger. Lokalene har stått 

tomme over tid og nå får kommunen inn en ny leietaker som viser både initiativ og vilje. Alle 

gir uttrykk for å kunne vokse og utvikle sine forretningskonsept i Mosvik.   

 

 

Rapport fra åpning av AKSET Kultur- og skolesamfunn 

Den 28. og 29. september ble AKSET Kultur- og skolesamfunn gjennomført. I forkant av dette 

har det vært mye arbeid og mange timer, men resultatet var deretter. Forestillingen under 

åpningen favnet det meste av det vi har jobbet med i ganske mange år og gjennom flere 

innholdsprosjekt. Gjennom forestillingen bestående av musikk, sang, dans, fysisk aktivitet, 

tekst, drama og leik, ble det synliggjort stor kunnskap og kompetanse, masse glede, mye 

talent og kreativitet og – ikke minst samarbeid og samhandling på tvers av aldergrupper, fag 

og skoleslag. Forestillingen synliggjorde fysisk og konkret, og i overført betydning, 

viktigheten av å ha gode venner, og å få nye venner. 

 

Nå skal det jobbes videre ut fra det målbildet vi har satt oss, nemlig å etablere et enestående 

skole- og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle 

institusjoner. For rådmannen er åpningsforestillingen en ekstra motivasjon til å fortsette 

arbeidet med utvikling av AKSET Kultur- og skolesamfunn. I dette ligger også at vi, sammen 

med rektorene på alle skolene, jobber videre for også å integrere grendeskolene i den 

satsingen som vi har i AKSET. Rådmannen ønsker å rette en stor takk til alle som bidro til at 

åpningen ble vellykket! 

 

 

Status etterbruk av Sakshaug skole 

Inderøy kommune har mottatt forslag til samarbeidsavtale mellom Tindved Kulturhage AS og 

Inderøy kommune som skal drøftes mellom partene i uke 41.  

Tinved Kulturhage AS skal levere disse tjenestene: 
a. Næringsutvikling knyttet til egen etablert næringshageavdeling i Sakshaug Skole. 

Herunder oppfølging av etablerer, forretningsideer og prosjekter. Arbeidet vil skje i 
tett samarbeid med næringsavdelingen i kommunen. Avtalen gir alle bedrifter som 
blir en del av den nye næringshagen i Inderøy tilgang til næringshageprogrammet i 
regi av SIVA og TK.  



b. Prosjektere og igangsette infrastrukturen i den nye næringsklyngen i Inderøy. 
c. Administrering av leiekontrakter i næringshagens del av Sakshaug Skole. TK skal være 

bindeledd mellom leietakerne i næringshagen og Inderøy Kommune som utleier. 
Andre driftsrelaterte oppgaver i forhold til bygget er IK sitt ansvar. 

d. Ansvar for utleie og vedlikehold av utstyr eid av IK i næringshagen 
e. Utarbeide og ha ansvaret for booking av fasiliteter og møterom i næringshagen. 
f. Være aktiv pådriver i å utvikle miljøet og skape en god møteplass for bedrifter 

innenfor kreative næringer i Inderøy.  
 

Avtalens innhold og økonomiske forpliktelser blir gjenstand for drøftelser. Det er viktig å få 

etablert en slik avtale siden Tinved Kulturhage As kan være en mentor og økonomisk 

bidragsyter for de som ønsker å etablere seg på Sakshaug skole. 

Generelt er dialogen god med mange av de som ønsker å etablere seg på Sakshaug skole. 

Dette gjelder også interne brukere av Sakshaug skole som Flyktningetjenesten. 

Behovet for å foreta investeringer for å tilpasse bygget til annen bruk er under utarbeidelse 

og skjer i samråd mellom Erlend Slapgård og Trygve Wannebo. Dette er en løpende dialog 

som også inkluderer budsjettarbeidet for 2017.  

Interessenter til å etablere servering/ eget kjøkken har innhentet tilbud på omgjøring av 

"gamle skolekjøkken" til nytt kjøkken godt nok for kokker flest – både med tanke på 

matlaging, men også kursing. I tillegg har 2 av de som ønsker å etablere seg på Sakshaug 

skole deltatt på Innovasjon Norge sitt etablererkurs i høst. 

 

 

Status omstillingsarbeid NAV 

I 2014 ble det av regjeringen nedsatt en ekspertgruppe som skulle se på utfordringer i Nav 

og foreslå tiltak/endringer for å forbedre organisasjonen.  (Vågeng-utvalget). 

Rapporten la grunnlag for stortingsmeldingen: «Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet».  

I stortingsmeldingen gis det klare signaler på at Nav må dreie seg enda mere i retning av 

arbeid og at dette skal skje gjennom å utvikle myndige og løsningsdyktige Nav-kontor. Dette 

innebærer at det lokale Nav-kontor vil få større handlingsrom til å utvikle sine tjenester slik 

at kvaliteten til brukere og arbeidsgivere øker. Samtidig vil det bli målt mere på effekt – hvor 

mange man får ut i arbeid og aktivitet og mindre gjennom detaljrapportering. 

Dette vil ifølge stortingsmeldingen kreve at vi får færre og større Nav-kontor. (Robuste 

kontorer). 

 

Regjeringen har opphevet den statlige bemanningsgarantien som har medført at den statlige 

bemanningen i kontorer med tre eller færre statlige ansatte ikke kunne reduseres. 

Regjeringen viser til den pågående prosessen om kommunesammenslåinger og muligheten 

for interkommunalt samarbeid. Det at alle kommuner skal dekkes av et Nav-kontor behøver 

ikke tolkes dit hen at det skal være et selvstendig kontor i alle kommuner. Det vises til Nav 

Værnes som et eksempel på vertskommune-samarbeide mellom 5 kommuner. 



I stortingsmeldingen står det at diskusjoner om kontorstruktur må skje innenfor rammen av 

partnerskapet, og at politikere i de aktuelle kommunene trekkes med. 

Jobben som er gjort hittil i Nav-Inntrøndelag: 

- På bakgrunn av signaler fra ekspertgruppen og arbeids- og velferdsdirektoratet ble 

det høsten 2015 satt i gang en prosess i Nav Inn-Trøndelag for å se på muligheten til 

bli ett felles Nav-kontor. Det ble nedsatt arbeidsgrupper og medarbeidere i de tre 

kontorene deltok i utrednings-arbeidet.  

- I møte i partnerskapet i februar 2016 var tilbakemeldingen fra de tre kommunene at 

det ikke var vilje til å inngå nye samarbeidsavtaler før vedtak om evt. 

kommunesammenslåing var landet. Det ble videre anbefalt å informere politisk om 

saken.  

- Ettersom Nav Inderøy vedtok å fortsette som selvstendig kommune, mens Steinkjer 

og Verran inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing – er situasjonen nå den at 

Verran og Steinkjer etterhvert vil få et felles Nav-kontor. 

- På statlig side er Inderøy fremdeles en del av Nav Inntrøndelag som tjenesteområdet. 

Vi har et utstrakt samarbeid på mange områder. (Fagutvikling, gruppe-tiltak for 

brukere, felles ungdoms-team og jobb-hus mm.) 

- Statlig Nav står fritt til å organisere de statlige tjenestene. 

-  I partnerskapsmøte i august 2016 ble organisering videre diskutert. Det står følgende 

i referatet: «Det er bred enighet om at det er behov for et fortsatt utstrakt samarbeid 

i alle tre kontorene. Ulike samarbeidsformer videre ble diskutert. Det er et ønske om 

mere informasjon om Værnes-modellen og det kalles inn til et eget møte om denne 

den 17.november. Uavhengig av framtidig struktur etableres det et felles 

SYFO(Sykefraværsoppfølging)team for TO. I tillegg vil vi jobbe for å få mere 

samarbeide om flyktninge-gruppen og etablere et flyktningeteam». 

 

Argumenter for/imot større kontor: 

- Nav Inderøy er ikke et lite kontor, Vi har 11 ansatte og leverer godt på målekrav fra 

statlig side, og i brukerundersøkelser. Vi har lavt sykefravær og stabile ansatte. 

- Vi ser at vi blir sårbar på noen områder. Økt spesialisering i Nav fører til at vi får 

problemer ved sykefravær.  

- Vi er avhengig av et godt samarbeid i TO ifht.  Fagutvikling og kompetanseheving.  

- Ved å samarbeide kan vi få på plass tiltak vi ellers ikke hadde hatt for våre brukere. 

(Kurs, jobbhus for ungdom, flyktninge-team mm. ).  

- Signaler i stortingsmelding som går på å overføre mere makt til Nav-kontorene – 

krever større kontor. For å få mere handlingsrom og myndighet må kontoret være av 

en viss størrelse. (Eks. utføre mere av kjerne-oppgavene i Nav selv).  

- Riskiko-faktor ved større Nav-kontor: Mindre nærhet til brukere og 

samarbeidspartnere. Mindre lokalkunnskap. 

  



Kort info om Nav Værnes:  

Nav Værnes ble opprettet 1.januar 2016. Det er landets første interkommunale Nav-

samarbeide, på tvers av fylker og kommuner. Kontoret fungerer som en enhet med fem 

lokasjoner med sammenslått IT-system. Dvs. at de har en felles kontorbenk – alle brukere 

kan fordeles på veiledere uavhengig av hvor de bor. Består av kommunene: Stjørdal, Frosta, 

Meråker, Selbu og Tydal. Stjørdal kommune er vertskommune og alle kommunalt ansatte 

jobber for Stjørdal kommune. De ansatte sitter fremdeles på sine respektive Nav-kontor, 

men har felles ledelse. Mottaks-avdelingen reiser ut og bemanner mottak i de ulike 

kommunene når disse er åpne.  

 

 

Status klagesaksbehandling eiendomsskatt Verker og bruk 

Etter 2.gangs behandling i sakkyndig nemnd har noen eiere fått nytt skattegrunnlag og 

trukket sine klager fra videre behandling. Det medfører at det er 15 saker igjen til behandling 

i sakkyndig klagenemnd. 

 

Befaringer på eiendommene og behandling av sakene har foregått i møter tirsdager og 

torsdager fra 1.september. Sakene er drøftet grundig etter befaringene, og vi har kunnet 

føre protokollene fortløpende. Dette vil igjen medføre at det ved sluttbehandlingen kun vil 

gjenstå godkjenning og signering. Det har vært noen utfordringer knyttet til enkelte 

befaringer på grunn av at nemnda har ønsker å gi eier mulighet til å delta. Medlemmer i 

nemnda har også, på grunn av annet arbeid, hatt utfordringer. Dette medfører at det vil gå 

litt tid ut i november før alle sakene er avsluttet.  

 

Dukker det ikke opp uforutsette hendelser skal nemnda etter planen ha avsluttende møte 

10.november 2016. Signerte protokoller og endelige vedtak vil da bli sendt ut til eiere 

sammen med eventuelle endrede takstmatriser. 

 

Ved utsendelse av protokoller fra 2.gangs behandling i sakkyndig nemnd ble det informert 

om at klagebehandlinga var beregnet avsluttet inne utgangen av november, og vi ligger godt 

i rute i forhold til det. 

 

 

Vedrørende budsjettvedtak om nedklassifisering av kommunale veger 

I Rådmannens forslag til budsjett for 2016 var det lagt inn et forslag om nedklassifisering av 8 

kommunale veger. I Kommunestyrets vedtak i desember 2015 står det "Omklassifisering av 

kommunale veier gjennomføres ikke der det bor fastboende".  

 

Av de 8 foreslåtte vegene er det 5 der det bor fastboende langs vegen. For 2 av vegene, 

Nevabakken/Bjønnmyra (440m) og Hindbergvegen (925m), bor det 1 fastboende langs privat 

veg i forlengelse av den kommunale vegen. For den siste vegen, Laukaunvegen (590m), bor 



det ingen fastboende i forbindelse med den kommunale vegen. Boligen i enden av 

Laukaunvegen eies og brukes av innbyggere i Levanger kommune. 

 

Rådmannen tolker kommunestyrets vedtak av desember 2016 dit at man har fullmakt til å 

nedklassifisere Laukaunvegen, Nevabakkan, og Hindbergvegen da det ikke bor fastboende 

langs disse vegene. Rådmannen ønsker å effektuere nedklassifiseringen av de kommunale 

vegene, i henhold til Vegloven § 7 tredje ledd, før vintersesongen starter for å få størst mulig 

økonomisk effekt i 2016. Man vil varsle grunneiere langs, og i tilknytning til, vegen om 

vedtaket i brevs form, og sette i gang en overføring av veggrunnen til grunneierne i henhold 

til vegloven §8 tredje ledd. I denne transaksjonen vil man sørge for at alle innenforliggende 

grunneiere får tinglyst vegrett over veggrunnen. Man vil også henstille, der det er naturlig, 

om at grunneierne oppretter et veglag for driften av vegen.  

 

Veglovens §§7,8 regulerer bestemmelsene for omklassifisering. Vegloven §7, 3. ledd: 
"Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned." 
 Vegloven §8 2. ledd:  "Nedlagt offentlig veg som ikke blir nytta til annet føremål etter første 
ledd, kan vedkomande styremakt legge ut til privat bruk etter denne lova." 
Vegloven §8 3. ledd:  "Blir offentlig veg nedlagt, og veggrunnen ikkje blir utnytta til anna 
føremål etter første ledd, og vegen heller ikkje blir utlagt til privat veg, har eigar av eigedom 
som støyter til vegen rett til å krevje veggrunnen lagt til eigedommen som mot veder lag 
etter skjønn….." 
 
Dette betyr at kommunen i medhold av veglovens bestemmelser kan omklassifisere 
kommunale veier til private. "Et vedtak om nedlegging om nedlegging av offentlig vei er ikke 
ansett som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men som et politisk vedtak om at 
vedkommende myndighet ikke lenger vil påta seg omkostningene og ansvaret med å holde 
veien åpen som offentlig vei." (Jf Arnulf og Gauer: Vegloven med kommentarer, s 53, 
Kommuneforlaget). 
 
Et vedtak om nedlegging av offentlig vei er således ikke gjenstand for påklaging. Der 
foreligger heller ikke formalkrav til prosess i forkant. Ei heller foreligger det krav om 
opprusting av veien til en bestemt standard før nedlegging.  
Myndigheten for nedlegging av kommunale veier tilligger kommunestyret. 

 

Utbygging Nessjordet II og III 

Inderøy kommune fikk våren 2016 flere henvendelser fra firma som ønsket å bygge ut B2 og 

B3 på Nessjordet.  Siden det var flere interessenter, sende Inderøy kommune ut den 

24.06.16 en invitasjon om utvikling av Nessjordet til de som hadde meldt seg interessert. 

Brevet inneholdt vurderingskriterier og framdrift i prosessen med frist om tilbakemelding 15. 

september 2016. Det kom inn 4 utkast til skisser og beskrivelse for utnytting av B2 og B3 på 

Nessjordet.  

 

  



Videre framdrift. 

Tanken var at de innkomne innspillene skulle legges fram for politisk behandling i november 

2016. Nå har kommunen fått henvendelse fra andre interessenter der de etterspør mulighet 

til å bli delta i kommunens tildeling av B2 og B3 på Nessjordet.   

Salg av offentlig areal til private utbygger omfattes ikke av Lov om offentlig anskaffelser, 

men rådmannen ønsker at alle interesserte aktører skal få lik mulighet til å være med på 

utvikling av restarealene på Nessjordet.  

Inderøy kommune vil dermed annonsere en ytterlig frist for å komme med utkast til skisser 

og utnytting av B2 og B3. Tilbudet vil bli annonsert i Trønderavisa og Inderøyningen med frist 

15.november 2016. 

 

 

Ny ansatt i rådmannens stab 

Renate Trøan Bjørshol begynte i stilling som rådgiver prosjekt, kvalitet og innkjøp i 

rådmannens stab i september. Renate kom fra stilling som fagleder for økonomi og kontrakt 

ved IT-tjenesten i Trondheim kommune. Har tidligere vært controller i Stjørdal kommune, 

regnskapsleder i Klæbu kommune og vitenskapelig assistent ved daværende HiNT. Studier i 

jus fra Universitetet i Oslo med fordypning i kommunalrett, kontraktsrett og arbeidsrett (5-

årig, 2015) og kommunal økonomi og ledelse ved HiNT (3-årig, 2003). I rådgiverstillingen får 

Renate blant annet ansvar for prosjektstyring av kommunens (bygge)prosjekter, samt 

kvalitetsarbeid i organisasjonen. Videre skal hun være kommunens kontakt opp mot IKT- og 

innkjøpssamarbeidet i Inn-Trøndelagssamarbeidet. Dette for å sikre tettere samarbeid, med- 

og påvirkning, samt bedre implementering av samarbeidsrutiner innad i egen organisasjon. 

 

 

Spørsmål om felles næringsapparat 

I formannskapssak 89/16 (utredning av felles næringsapparat for Inn-Trøndelag) fikk 

rådmannen i oppdrag om å utarbeide en spørreundersøkelse som skal gå til alle 

næringsdrivende i Inderøy kommune. Dette for å kartlegge deres synspunkter om framtidig 

organisering av det kommunale næringsapparatet. Vedlagte dokument viser et foreløpig 

utkast av spørreskjema. Det presiseres at den fortsatt er under utarbeidelse og at den 

endelige versjonen kan avvike fra den vedlagte versjonen. Som det framkommer er det også 

et ønske om å stille spørsmål som er rettet mot andre tema. 

 

 

Antall lærlinger som er planlagt tatt opp i 2017 

Vi har 3 lærlinger på -barne og ungdomsarbeiderfaget. Ei jente på Røra SFO, hun startet 15. 

september 2015. Så har vi ei jente på Sakshaug barnehage, hun startet 1. august 2016 og en 

gutt på Sandvollan barnehage som også startet 1. august i 2016. 

 



Inderøy ungdomsskole har to, begge på voksenrett. Den ene der er i ferd med å ta fagprøve, 

og er dermed ferdig med lærlingetiden. 

 

Det er plan om inntak av en ny lærling på -barne og ungdoms arbeiderfaget 1. januar 2017. 

Mulig hun som er lærling ved Sakshaug barnehage vil ha noe praksis utenlands, det kan åpne 

for et mulig inntak også 1. august 2017 

 

Helsefagarbeider. Her har vi 3 lærlinger, en gutt og to jenter som startet 1.august 2016. Det 

gjøres oppmerksom på at vi hadde et overforbruk på kr. i 400 000,- i 2015. Noe som vil 

påvirke opptak av antall lærlinger i 2016. Kun en av lærlingene på helsefagarbeider er med 

ungdomsrett, de to andre er voksenkandidater.  I tillegg har vi 4 på Menn i helse, disse 

finansieres gjennom NAV og gjennom budsjettmidler fra Bistand og Omsorg. Rådmannen 

gjør fortløpende vurderinger i forbindelse med budsjett 2017 og de føringene som har 

kommet gjennom statsbudsjettet. 

 

 

Status budsjett 

Status i budsjettarbeid vil bli lagt fram i formannskapsmøte den 19. oktober som en 

orientering. I tillegg legger rådmannen ved Notat om Statsbudsjett 2017 fra KS, samt 

presentasjon fra Fylkesmannens gjennomgang av Statsbudsjettet. I denne sammenheng er 

det viktig å nevne at rådmannen tar utgangspunkt i KS' sine prognoser når det gjelder 

budsjett 2017. Disse prognosene vil bli tilpasset ut fra lokalkunnskap om bl.a. folke- og 

skattevekst. Dermed kan det forekomme avvik mellom prognosene som framkommer i 

vedlagte oversikt, og rådmannens endelige forslag til budsjett. Det må også nevnes at 

rådmannen vil foreta egne vurderinger innenfor de områdene som er foreslått styrket over 

Statsbudsjettet. Vurderingen vil basere seg på eksisterende tjenestenivå og/eller hvor vidt 

kommunen har styrket disse områdene på et tidligere tidspunkt. Dette vil bli utdypet 

nærmere i rådmannens endelige forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 – 

2020. 

 

Anslaget på skatteinntekter  i 2016 

I Statsbudsjett 2017 er anslaget for skatteinntekter for 2016 oppjustert med 3,8 mrd. kroner. 

Dette gir isolert sett et økonomisk handlingsrom i 2016. Det er imidlertid usikkerhet knyttet 

til utviklingen de fire siste månedene. 

For Inderøy kommune er anslaget på frie inntekter 377 mill. kroner for 2016. Dette er 4,9 

mill. kroner mer enn budsjettert. Da det er knyttet usikkerhet til anslaget på landsbasis og til 

inntektsutjevningen (utjevning av skatteinntekter på landsbasis) vil ikke rådmannen foreslå 

oppjustering av de frie inntektene. 

 

I statsbudsjettet forventes at skatteinntektene for 2017 vil være på nivå med det oppjusterte 

skatteanslaget for 2016. Vi kan dermed regne med en moderat vekst i 2017. 



 

Retningslinjer for samarbeidsutvalgene barneskolene 

Det henvises til vedtak i skolestruktursaken, hvor det blant annet heter at: "Legge fram 
forslag til retningslinjer for Samarbeidsutvalgene, slik at disse kan nyttes på en enda mer 
hensiktsmessig måte". Det viser seg at det allerede finnes retningslinjer. Disse er riktig nokk 
ikke blitt politisk behandlet, men de er forankret i Opplæringsloven. Retningslinjene 
vedlegges. Når det gjelder dette punktet om retningslinjene vil det, som rådmannen 
vurderer det, være viktig at fokuset framover bør ligge på en sterkere 
implementering/etterlevelse av disse retningslinjene. Strategier knyttet til dette vil kunne 
være gjenstand for diskusjon i et dialogmøte mellom hovedutvalg Folk og administrasjonen 
hvor hele vedtaket i skolestruktursaken vil være tema. 
 

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Stjørdal kommune har invitert Inderøy kommune til samarbeid om fag- og tjenesteutvikling 

med utgangspunkt i utviklingssenter for sykehjem/hjemmetjenester. 

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing som skal bidra til 
gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskudds finansiert av 
Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen ”Undervisningssykehjem” som startet 
i 1999. 

Utviklingssenteret skal være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og 

hjemmetjenester i sitt fylke, innenfor følgende områder: 

 fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 
 videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 
 kompetanseutvikling hos ansatte 
 tilrettelegging for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten 

Organisering 

 Som hovedregel er det to utviklingssentre i hvert fylke, ett for sykehjem og ett for 
hjemmetjenester. Sentrene skal samarbeide, og i noen fylker er de slått sammen til 
ett senter. I Nord-Trøndelag er Stjørdal kommune vertskommune for utviklingssenter 
for hjemmetjenester og Verdal kommune for sykehjem. 

 Administrativ ledelse i vertskommunen er ansvarlig for utviklingssenteret. Senteret 
skal ha klar forankring i relevant kommunalt organ. Intern organisering avgjøres 
lokalt av ledelsen i sykehjemmet/hjemmetjenesten; oppgavene kan være plassert i 
en forsknings- og utviklingsavdeling eller tilsvarende. 

 Senteret skal ha samarbeidsavtaler med aktuelle helseforetak, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner. Hvert utviklingssenter skal ha et bredt sammensatt fag- og 
samarbeidsråd. 

 Senteret skal involvere alle kommuner i fylket i prosjekter, kunnskapsspredning og 
fagnettverk 



 Senteret skal ha kompetanse og kapasitet til veiledning av studenter, elever og 
lærlinger og være godkjent praksissted for elever og studenter fra ulike fagområder 

 Utviklingssentrene samarbeider innen egen region. Helsedirektoratet arrangerer et 
årlig nasjonalt seminar for alle utviklingssentrene. 

 Det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling er en naturlig 
samarbeidspartner som gir utviklingssentrene mulighet til å delta i faglige nettverk 
innen palliasjon 

Søknader om å være vertskommune for utviklingssenter skal sendes inn til Helsedirektoratet 

- med søknadsfrist 14 oktober. Stjørdal kommune har tatt kontakt med pleie og omsorg i 

Inderøy kommune og informert om at de vil søke om å bli vertskommune for 

utviklingssenter for hjemmetjenesten og sykehjem.  

I den forbindelse ønsker de et utvidet samarbeid med Inderøy og Nærøy kommune. 

Samarbeidet er forankret i en samarbeidsavtale som er underskrevet av enhetsleder for 

Bistand og omsorg på vegne av kommunen. Samarbeidsavtalen forutsetter at Stjørdal 

kommune utpekes som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester. 

Samarbeidet har ingen økonomiske forplikter med tanke på lønnsmidler.  

Ved dette samarbeidet vil Inderøy kommune ha mulighet for ytterligere å forbedre og 

utvikle våre tjenester, og dermed anser rådmannen dette som et positivt tiltak. 

 

Administrasjonskostnader - utvikling 2014 til 2015 

I Inderøyningen fredag 23. september var det en artikkel med overskriften "Inderøy 

kommune bruker mer til administrasjon".  Ingress: Inderøy bruker 25 mill. kroner til 

administrasjon som er en økning på 26 %. Inderøyningen viser til kostratall. 

 

Driftskostnader til administrasjon omfatter funksjonene administrasjon, forvaltningsutgifter 

av eiendom og administrasjon av lokaler.  

 

Regnskap for 2014 viser at vi brukte 28,1 mill. kroner i 2014. I 2015 28,7 mill. kroner dvs en 

økning på kr 654 097.  Dette er en nominell økning på 2,33 %. Kommunal deflator (pris og 

lønnsvekst) for perioden er 2,7 % noe som tilsvarer en økning på kr 758229. Det har altså 

vært en effektivisering. 

 

I 2015 hadde vi også engangsutgifter/ekstraordinære utgifter som skyldtes flytting av arkiv til 

IKA Trøndelag, kr 2,1 mill. kroner.  Dette inngår i regnskapstallet for 2015, slik at 

effektiviseringen i realiteten er enda større. 

 



Det må nevnes at det er noe avvik mellom Kostra-tall og regnskapstall for 2014 for 

administrasjon. Dette kan skyldes feilrapportering. 

 

Målet er å være mest effektiv og ha relativt lave administrasjonsutgifter. 

Administrasjonskostnader målt pr innbygger er et nøkkeltall som ikke tar hensyn til ulikheter 

mellom kommuner sine forutsetninger for effektiv drift som f.eks. demografi og 

infrastruktur. Nøkkeltallet må derfor plasseres i en lokal kontekst. Administrasjonsutgifter 

som andel av totale netto driftsutgifter gir et bedre bilde av hvor stor andel som benyttes til 

administrasjon, og kan gi bedre sammenligning med andre kommuner. Men dette krever 

nærmere analyse og kunnskap om de kommuner vi sammenligner oss med.  

 

I 2016 får vi økte utgifter til prosjektleder AKSET og utredningsarbeid oppvekst og helse. 

Dette vil inngå i rapporteringen på administrasjonsutgifter og gir dermed en økning. 

 


