
RÅDMANNEN ORIENTERER, NOVEMBER 2016 

 

Oppfølging av sak 89/2016 - Utredning av felles næringsapparat – drøftingsgrunnlag 

I ovennevnte sak, behandlet i formannskapet den 07.09.2016 ble det blant annet fattet følgende 
vedtak: Rådmann bes om å foreta en lokal prosess opp mot næringslivet i Inderøy, som blant annet 
kartlegger deres synspunkter vedrørende organisering av et felles næringsapparat for Inn-Trøndelag. 
Denne kartleggingen vil danne en del av den videre beslutningsprosessen, både lokalt og regionalt. 
 
På bakgrunn av dette vedtaket, har administrasjonen utarbeidet en spørreundersøkelse som skal gå 
ut til næringslivet i Inderøy kommune. Spørreskjemaet legges ved til orientering. 
 
 
Straumen park – byggetrinn II – oppdatering om status 
Byggetrinn I omfatter ombygging for 4 leiligheter i del av bygget over Nils Aas, dette stor ferdig juni-

16. 

 

Byggetrinn II omfatter riving av eksisterende bygningsmasse for oppføring av nytt bygg.  

Nytt bygg omfatter 17 nye leiligheter med parkeringskjeller for samtlige 21 leiligheter. Rammesøknad 

ble mottatt den 19.09.2016. Søknaden krever dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen 

sentrum, det foreligger forbehold om riving av eksisterende bygg fra vedtak i Hovedutvalg Natur fra 

2014. 

 

Søknaden er sendt på høring hor Nord-Trøndelag Fylkeskommune, det er mottatt innsigelser på 

søknaden fra NTFK i brev av 26.10.16. Tiltaket ligger nå hos ansvarlig søker Letnes Arkitektkontor AS 

for videreutvikling /omprosjektering av tiltaket for å kunne imøtekomme krav etter innsigelser.  

Tiltakshaver og ansvarlig søker er kjent med at første mulighet for politisk behandling i kommunen av 

Hovedutvalg Natur er februar 2017. 

 

Oppfølging av vedtak knyttet til skolestruktur i Inderøy kommune 

Det er gjennomført en felles samling for rektorene og assisterende rådmann 19.10.16 med tema 

oppfølging av vedtak i sak utredning skolestruktur (19.09.16). 

Tema: 

 Gjennomgang av status og ståsted per oktober 2016. 
 Viktig å se ting i sammenheng – ha en rød tråd. (Målsettingene for oppvekst jf. 

Oppvekstplanen og kvalitetsplaner for skole og barnehage) 
 Utvikling og samarbeid sett i forhold til kvalitet og økonomi. 
 Behov for informasjon til politikere/dialog med politikerne vedrørende Vurdering for læring, 

eksisterende samarbeid , tanker om veien videre.  
 Utfordring: Hvordan skal vi komme fram til løsninger/en organisering som sikrer at alle elever 

får et tilnærmet "likt" tilbud. Praktiske utfordringer. Felles standarder for Inderøyskolen? 
 Det er ikke et ønske at man skal flytte elever mye mellom skoler og /eller læringsarenaer. 

 

Status etter samlingen: 

Gruppa har laget en matrise/et regneark som viser eksisterende samarbeid 



Gruppa har laget en oversikt over hvordan man kan utvikle samarbeidet videre 

 Faglig utviklingsarbeid og kompetanseheving 
 Felles arenaer og fasiliteter 
 Felles planverk og avtaler 

Ass.rådmann kaller inn til et møte mellom rektorene, prosjektleder AKSET, leder bibliotek og rektor 

på kulturskolen i løpet av november. 

Det er ønske om et møte mellom rektorgruppa, administrasjonen  og hovedutvalg Folk før jul. 

 

Rådmannen orienterer -  nærvær – Handlingsplan for HMS og IA 

 

Rådmannen  har tidligere orientert om arbeidet med å forsterke opp vårt innsats innenfor nærvær, 

HMS og IA. Arbeidsmiljøutvalget skal i møte 17. november sluttbehandle overordna handlingsplan 

for HMS og IA 2017 og 2018. Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsplan.  

 

Inderøy kommune har hatt en egen overordna handlingsplan for HMS og IA fra og med 2007. I tillegg 

til de fokusområdene som er angitt i tidligere handlingsplaner, har vi deltatt i nasjonale satsninger 

som eks. kvalitetskommuneprogrammet og saman om en bedre kommune.  Formålet med planen er 

å sette fokus og retning på våre aktiviteter knyttet til HMS og IA. Handlingsplanen er forankret i vår 

enhetsledergruppe og forum for HTV. Flere aktiviteter som er iverksatt i 2016, er et resultat av 

planarbeidet med ny handlingsplan. Eks. kurs i utforming av oppfølgingsplan, arbeid og psykisk helse 

som er gjennomført i 2. halvår 2016.  

 

Det er forsket mye på årsakene til sykefravær og hva som fremmer nærvær. Vi vet mye om hva som 

fungerer, men det finnes ingen enkle og kjappe løsninger. Det å skape et høyt nærvær er å arbeide 

kontinuerlig, hvor en må måle resultat i et langsiktig perspektiv. Inderøy kommune har i det 

langsiktige historiske perspektivet fortsatt høyere sykefravær innenfor hovedområdene undervisning 

og helse/pleie/omsorg enn det som er landssnitt.  I tillegg ligger barnehagene høyt i et nasjonalt 

bilde.   

 

I ny handlingsplan har vi valgt å prioritere følgende fokusområder 

- Medarbeider 
- Lederrollen 
- Kvalitet i arbeid med nærvær – kvalitetshåndbok (EQS)  

 
Det er viktige områder for å skape et høyt nærvær. Vi har inndelt tiltakene og aktivitetene innenfor 

områdene: opplæring, relasjon og utvikling. Handlingsplanen vil legge føringer for handlingsplaner 

ved hver enkelt arbeidsplass og samarbeidet med BHT og NAV Arbeidslivssenteret.  

 

Rådmannen er opptatt av å skape ekstra innsats innenfor hovedområdet HMS. Overordna 

handlingsplan vil bidra til å arbeide mer målretta og forebyggende innenfor HMS. Rådmannen vil 

rapportere til politisk nivå gjennom rådmannen orienterer og ordinære rapporteringer som 

tertialrapporter og årsrapport. Tiltakene og aktivitetene er finansiert innenfor rammene til 



rådmannens forslag til budsjett 2017. Rådmannen velger å oppdatere arbeidsmiljøutvalget i hvert 

møte om status i oppfølgingen av handlingsplanen.  

 

Nærværsprosenten i 2016 viser en positiv utvikling, og utviklingen så langt er bedre enn 2015. 

 

 

Nytt bofellesskap for funksjonshemmede på Nessjordet. 

Det er behov for å "sette" navn på det nye bofellesskapet. I den forbindelse ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe bestående av beboere og ansatte. 

 

Man har tatt utgangspunkt i at navn skal ta utgangspunkt i beliggenhet og/eller tidligere aktiviteter 

på området. 

 

Det har vært flere arbeidsmøter og gruppen vært tydelig på at det ikke er ønskelig at navnet skal ha 

et omsorgspreg; eks …..bofellesskap eller ….. omsorgsboliger. Arbeidsgruppen har også vært tydelig 

på at det ikke er ønskelig med navn lik Nessjordet osv – begrunnet ut fra at det allerede er flere 

bygninger med tilsvarende navn eks Nessve (boliger til psykiatri/rus) og Næss (omsorgsboliger for 

eldre) i samme område. 

 

Beboere kom frem til ulike navn, men navn som "gikk igjen" var Børgin panorama og Sjøgløtt 

 

Flest "stemmer" fikk Børgin panorama – deretter kom Sjøgløtt. 

 

Det foreslås at navnet på bofellesskapet blir Børgin panorama.  

 

 

 

 

 

  


