
Rådmannen orienterer februar 2017 

 

 

Framdrift oppfølging av vedtak bredbåndsutvikling 

1. Status pr. februar 2017 sammenlignet med vedtatt bredåndsplan 15.12.2015 

 Vudduvegen er fullført med undertegning av kontrakt (NTE) og ferdigstillelse innen 01.09.17. 

 Straumen-Skarnsundet har hatt en framdrift i henhold til det som er vedtatt og det forventes en 

utbygging i perioden høsten 2017- vår 2018 med ferdigstillelse sommer/høst 2018. 

 Åsbygda – Inderøy kommune har tatt initiativ til møter, men det er utsatt etter ønske fra 

Innbyggere.  

 Letnes-/Stokkangrenda- Søknad om statstilskudd via Nkom ble sendt våren 2016, for fjerde gang. 

Søknad ble ikke antatt.   

 Framverran- I vedtak for bredbåndsplan ble forslag om utbygging til Framverran basert på 

radiosamband m.m. tatt ut. Inderøy kommune har utført et forventet arbeid med å bistå 

representanter for beboerne å se på ulike muligheter for konvensjonell utbygging med fiber i 

jord. Dialogen med representanter fra Framverran er god. Dialogen foregår med møter, via epost 

samt telefonisk kontakt. Nøkkelstrekning for å velge fiber i jord, er Kjerringvik – Venneshamn. 

Det er nå gjennomført en undersøkelse blant innbyggere i Framverran. Det kreves 80 % 

oppslutning eller mer for å starte opp et anlegg. 

 Heggstad-Heimstad – Her er det lagt ned 700 m trekkrør i forbindelse med legging av ny 

vannledning. Møtet med beboerne er gjennomført.  

 Bredbåndsplanens punkt 5 sier at de øvrige områdene i kommunen skal høsten 2016 fremmes i 

ny sak til politisk behandling for å avklare hva som skal skje videre. Inderøy kommune jobber 

med denne oppfølgingen i et eget saksframlegg til formannskapsmøte 08.03.17. 

 

2. Status for annen bredbåndsutvikling og utført arbeid i Inderøy kommune i 2016 

• Nord for Røra sentrum – Vådalsgrenda.  Gjennom møter med representanter for det aktuelle 

utbyggingsområdet er det foretatt en modning av et prosjekt som omfatter en utbygging fra Røra 

sentrum og nordover til og med Vådalsgrenda. I alt omfatter det ca. 50-60 husstander. Dette 

inkluderer også en del boliger i Steinkjer kommune som gjør saken noe mer arbeidskrevende og 

komplisert. Økonomien i prosjektet ser ut til å være god, og det antas at ut fra en kost/nytteverdi- 

betraktning at dette er det gjenstående området i kommunen som er mest gunstig å bygge ut.  

Utbygging ikke mulig før i 2018, dvs. oppstart med planlegging høsten 2017.  Inderøy kommune har 

en dialog med Statens Vegvesen for å vurdere en samordning med felles grøft for trekkrør og gatelys 

langs deler av boligfeltet i Sviavegen.  

• Stokkan-/Letnesgrenda - Kommunen tar sikte på å søke om statstilskudd på nytt. Oppstart og 

gjennomføring før høsten 2017 er ikke mulig fordi oppnådd statstilskudd ikke kunngjøres før 

september 2017. Forberedelser til en oppstart har vært gjort over lang tid allerede. 

• Heggstad-Heimstad på Sandvollan - Prosjektet har modnet over tid ved at det er:  

a) lagt trekkrør gjennom en del av området i forbindelse med legging av ny vannledning   
b) gjort en utarbeidelse av skissemessige planer   
c) gjennomført møter med beboerne.  
 
Gjennom møtene er det konkludert med at det er naturlig å utvide området sørover slik at det 

omfatter ca. 20 husstander. Med bakgrunn i prosjektets økonomi har kommunen forespeilet at 



det kan tas med i neste anbud til høsten/vinteren sammen med område nord for Røra sentrum 

slik at bredbåndsutbygging kan komme i gang i 2018.  

• Heggåsen-område langs Saksvollvegen nord for Solhaugen på Straumen- Dette er et lite og 

avgrenset område. Det ligger ca. 500 m sør for Vudduvegen hvor det vil bli lagt bredbånd i løpet 

av sommeren 2017. Etter noen vurderinger på valg av løsning har kommunen foreslått at dette 

området også kan inkluderes i neste anbudsdokument som vil omfatte blant annet område nord 

for Røra sentrum.  

 Korsavegen på Sandvollan - Korsavegen på Sandvollan var i det forslaget som ble sendt ut på 

høring sommeren 2015 prioritert etter de 4 områdene som er omtalt ovenfor, men prioritert 

foran alle øvrige områder med dårlig bredbåndsdekning. Begrunnelsen for dette var en 

gunstigere kost/nytteverdi og større oppslutning. Det ble også søkt om statstilskudd for dette 

anlegget både i 2014 og 2015.   

 

Kommunen unnlot derfor å søke om statstilskudd for Korsavegen i 2016 pga. endrede kriterier 

hos Nkom og oppgradert telefonsentral i grenda. Telenor har foretatt en oppgradering av 

telefonsentralen på Sandvollan. Dette har gitt en noe bedre nedlastingshastighet via 

eksisterende koppernett for husstandene som ligger nærmest telefonsentralen, men 

opplastingshastigheten er sannsynligvis like dårlig som før. For å oppnå statstilskudd fokuseres 

det på nedlastningshastighet. 

Dette anlegget er sammen med Letnes-/Stokkangrenda er et av flere anlegg som bør gis høyeste 

prioritet slik at dette sammen med eventuelle flere anlegg kan sendes ut på anbud i løpet av 

2017. Begrunnelsen er følgende: 

o Sammen med område nord for Røra sentrum er dette det anlegget som kommer 

best ut ved en kost-/nytteverdi vurdering 

o Når en ser bort fra Letnes-/Stokkangrenda er dette det området som har ventet 

lengst på å komme med i et vedtatt utbyggingsprogram. 

o Området grenser inn til Heggstad-Heimstad på Sandvollan som også foreslås 

prioritert i en 1. etappe. Det vil være rasjonelt med en felles utbygging av disse 2 

områdene. 

 

 Vuddugrenda - Nå etter nesten 1 års innsats er kommunen endelig i mål og kan så snart som 

telen er borte til våren, sette spaden i jorda og gjennomføre en utbygging for hele Vuddugrenda 

som er avtalt ferdig innen 01.09.17. 

 

 Straumen-Skarnsundet - Anbudet vil bli lyst i løpet av vinteren og det tar sikte på en bygging av 

anlegget høsten 2017 og våren 2018. Prosjektet er godt i gang nå igangsatt. Befaring av 

utbyggingsområdene er foretatt og det har også vært møter med kontaktpersonene. 

Samarbeidet med disse ser for øvrig til å bli like bra som i Vuddugrenda.  Det arrangeres nå 3 

informasjonsmøter for alle beboerne. Området har ca. 250 boliger/boenheter, dvs. 3 ganger så 

stort som Vuddugrenda. I tillegg kommer også mange fritidsboliger. Erfaringsmessig er disse i 

bruk i lengre perioder om sommeren, og vi håper derfor på en god oppslutning også blant disse.   

 

 Grønnesby - I forbindelse med kloakksaneringen for Småland nord er dette nå det andre 

kommunaltekniske ledningsanlegget hvor det tas med trekkrør for fiber. Anlegget er nylig 

igangsatt og ferdigstilles til sommeren. Det omfatter ca. 400 m langs Nessetvegen og 150 m 



nordover ned Rossdalen mot Brenne fritid og campingplassen. Men det er kun de 3 nordligste 

eiendommene som ikke er tilkoplet fra før. Disse vil ikke tilkoplet nå eksisterende bredbåndsnett 

nå, men koples til når det bygges ut bredbånd utover til Grønnesby. De må da i likhet med alle 

andre betale inn et anleggstilskudd til kommunen på kr 12.500.  

Dette er et område som det kan være aktuelt å søke om statstilskudd, og det anbefales at en 

søknad i alle fall forberedes. En forutsetning bør være at kommunen før søknadsfristen i mai får 

avklart om campingplassen skal tilknyttes kommunal kloakk. 

 

Det er ingen tvil om at fylkeskommunens offensive bredbåndpolitikk med å legge trekkrør 

samtidig med opprustingen av mange fylkesveger med fast dekke har vært avgjørende for at 

kommunen til tross for en kostbar infrastruktur - har fått til mye bredbåndsutbygging.  Takket 

være en offensiv satsing fra kommune, fylkeskommune og Nord-Trøndelag E-verk har en 

gjennom bygdefiberprosjekt lyktes godt med en omfattende bredbåndsutbygging på 

Hustadlandet, Sundnessneset, Skjemstad-Vikan-Vist og Kjerknesvågen sørover langs Vågavegen 

til Utøyvegen. Lov om offentlige anskaffelser og strenge krav for prosjekt som har mottatt 

tilskudd fra stat eller fylkeskommune - gjør at Inderøy kommune som ansvarlig utbygger må 

gjennom en langt mer arbeids- og tidkrevende prosess i alle faser fram til en endelig utbygging. 

 

3. Bedret mobildekning i Inderøy kommune som en del av satsningen på digital infrastruktur 

Fra administrativt hold ser vi satsningen på bredbånd naturlig også i sammenheng med å bedre 

mobildekningen i Inderøy kommune. Det finnes dokumenterte og klare sammenhenger mellom 

digital infrastruktur – bolyst og attraktivitet uten at dette drøftes i denne orienteringen. Vårt 

oppdrag i dag er vedtatt til kun en økning i takten på utbygging av bredbånd. Administrasjonen 

vil derfor fremme et forslag til et utvidet mandat som også inkluderer en bedret mobildekning i 

Inderøy kommune som et eget satsningsområde når sak kommer til behandling i mars 2017.  

Inderøy kommune har vært i kontakt med Dekningsspesialisten AS i Drammen ved Kenneth 

Brødreskift og har mottatt et tilbud om en tredjeparts analyse og rapport om mobildekningen i 

hele kommunen. Inderøy kommune har behov for å verifisere dekningskartene som er lagt ut 

tilgjengelig på nett for alle for å kvalitetssikre hvor det ikke er samsvar mellom leverandørenes 

dekningskart og et eget dekningskart gjort på oppdrag fra Inderøy kommune. Dialogen mellom 

Dekningsspesialisten AS og Inderøy kommune er god og vi forventer å framforhandle en avtale i 

løpet av kort tid. 

 

 

4. Ressursbehov for raskere utbygging av bredbånd og eventuelt en bedret mobildekning 

 Administrasjonen er i ferd med å lage ferdig en utlysningstekst til en ekstra prosjektstilling for å 

øke ressurstilgangen i kommunens offensive satsning på digital infrastruktur i årene som 

kommer. Denne økte ressurstilgangen er en av forutsetningene for å lykkes og spesielt med 

tanke på om mobildekning også kan inkluderes som en del av økt/ bedret tilgang på digital 

infrastruktur. Dette er en påstartet prosess hvor alle kommunens naturlige og involverte parter 

er inkludert og hvor vi forventer en avklaring i løpet av februar/ mars 2017. 

 

 

 

  



Status PP-tjenesten Inderøy/Leksvik 

Inderøy kommune har et samarbeid med Leksvik kommune om PP-tjenester. Samarbeidet er 

organisert som et IKS, med Inderøy som vertskommune. I forbindelse med kommunesammenslåing 

mellom Leksvik og Rissa kommuner, har det foregått et utredningsarbeid hvor disse kommunene har 

vurdert hvordan den framtidige PP-tjenesten i den nye kommunen skal være organisert. 

Konklusjonen fra dette utredningsarbeidet foreligger og i tilrådingen nevnes det blant annet: 

1. Indre Fosen kommune etablerer en egen pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Indre Fosen 

kommune. Dette er i tråd med konklusjonen i utredningen om organisering av PP-tjenesten i 

Indre Fosen kommune, anbefalinger fra Arbeidsgruppa for oppvekst i Indre Fosen kommune 

og de tilbakemeldinger som har kommet fra brukergruppen og samarbeidende parter.  

2. For å sikre den faglige bredden og dybden som trengs for å bygge opp en robust PP-tjeneste i 

Indre Fosen kommune, skal minimum de midler som i dag stilles til disposisjon for PP-

tjenesten i Rissa og Leksvik kommuner, videreføres til PPT-arbeidet i Indre Fosen kommune.  

Dette vil si at man vurderer det som lite hensiktsmessig å inngå en ny avtale med Inderøy kommune 

om samarbeid om PP-tjenester. Utredningen vil bli gjenstand for politisk behandling i fellesnemnd for 

Inder Fosen den 9. februar. Dette vil si at dette formelt ikke vil bli avgjort før dette vedtaket 

foreligger. 

 

Forutsatt et politisk vedtak i fellesnemnda som er i tråd med innstillingen vil dette si følgende for 

Inderøy kommune: 

1. at vi må gå inn i en prosess rettet mot avvikling av IKSet, i samarbeid med Leksvik kommune 

2. at vi må gjøre en vurdering av hvordan vi ønsker å organisere PP-tjenesten i tiden framover. 

 

Pr. i dag er vi en sonderingsfase når det gjelder mulige framgangsmåter ved disse to prosessene. Det 

vurderes imidlertid som usannsynlig at Inderøy kommune alene klarer å ivareta en god PP-tjeneste, 

så det vil være formålstjenlig å se ut etter nye samarbeidspartnere. 

 

Rådmannen vil holde det politiske styringsnivå fortløpende orientert om prosess, samt at det legges 

fram saker til politiske behandling i tilfelle det skal tas beslutninger som er av økonomisk og/eller 

prinsipiell karakter.  

 

Status årsregnskap 2016 

Kommunens årsregnskap for 2016 skal i henhold til regnskapsforskrift avlegges 15.2. Rådmannen 

varsler at det er noe usikkerhet om frist vil kunne overholdes pga. sykefravær. Forsinkelser anslås fra 

1-2 uker. 

 

Da årsregnskapet ikke er avsluttet pr. dato og arbeid med årsoppgjør pågår, vil en prognose for 

årsresultat 2016 være beheftet med usikkerhet.  

 

På bakgrunn av regnskap for 2016 ved utgangen av januar, samt møter med enhetsledere anslås et 

regnskapsmessig resultat (mindreutgifter) for 2016 på anslagsvis 3-5 mill. kroner. Dette skyldes i 

hovedsak: 

 Merinntekter skatteinntekter, rammetilskudd og inntektsutjevning 6-7 mill. kroner 

 Merutgifter ved drift av enhetene     2-3 mill. kroner 

   



Merinntekter i frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd) skyldes bedre skattevekst i landet. 

Budsjettet baserer seg på opprinnelig prognoser i statsbudsjettet. I løpet av høsten 2016 ble det 

varslet en mulig skattevekst, men dette er ikke justert ved budsjettendring pga. hensynet til 

usikkerhet i anslag og ikke å overvurdere inntektsanslaget. 

Renter og avdrag anslås til totalt sett som budsjettert. Regnskapsførte avdrag er minimumsavdrag 

iht. kommunelovens bestemmelser, som utgjør 1 mill. kroner mer enn budsjettert. Netto 

renteutgifter anslås å bli 0,8 mill. kroner lavere enn budsjettert.  

 

Anslåtte merutgifter til drift er i hovedsak knyttet til oppvekstområdet og kulturskolen. Innen 

oppvekst er merforbruket knyttet til tilskudd til ikke-kommunale barnehager og mindreinntekter for 

fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner og barnehagedrift ved Mosvik skole.  

 

 
 

 

Status i arbeid knyttet til innføring av eiendomsskatt 

 4.oktober 2016 var anbudsfrist for takseringstjenester. Fem tilbydere. Jaassee AS fra Bergen 

ble valgt som leverandør. 

 22.november 2016. Oppstartsmøte i sakkyndig nemnd. I de innledende møtene ble listen 

over aktuelle eiendommer gjennomgått. Parallelt ble arbeidet med utarbeidelse av nye 

rammer og retningslinjer påbegynt. Nemnda har møter hver uke, og målet er å være ferdig 

med retningslinjene fredag 13.januar 2017.  

 6.desember 2016 ble det sendt ut brev til alle eiendommer som skal befares. Brevet 

inneholdt faktainformasjon fra våre registre og et infoskriv. Eiere ble bedt om å gi 

tilbakemelding om kontaktinformasjon, slik at de kunne bli varslet før befaring. Ikke alle 

benyttet seg av det tilbudet. Alle er derfor heller ikke varslet før befaring.  

 Vi har personer ansatt i kommunen med på taksering. (Ikke gjennomført 100 %, på grunn av 

sykdom)  

 Oppstartsmøte med Jeessaa AS 19.desember 2016. Ca 80 eiendommer ble befart i desember 

2016. Ca 120 eiendommer totalt. 



 Befaring tar til 9.januar 2017. Takster skal være fremlagt senest 20.januar 2017.  

 Dataverktøyet vi benytter for håndtering av eiendomsskattesaker (KomTek) oppdateres 

fortløpende med informasjon fra befaringer. 

Erfaringer så langt med takstfirma er positiv. Det er også tilbakemeldingene fra våre egne ansatte 

som er med. 

 

 

Resultat av tilsyn med helse- og omsorgstjenester for personer med psykisk utviklingshemming  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført systemrevisjon av med kommunale helse og 

omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming høsten 2016. Dette er et 

landsomfattende tilsyn som alle fylkesmenn har gjennomført. 

Kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming er et område 

der det er stor fare for svikt fordi brukerne ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter, melde fra 

om manglende tjenester eller om endrede behov. Konsekvensene kan være alvorlige og føre til 

redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse dersom somatisk- eller psykisk sykdom ikke blir 

fanget opp. 

Tilsynet konkluderte med avvik i kommunene Stjørdal, Levanger og Inderøy: 

«Kommunene har ikke et system for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester for voksne med 

psykisk utviklingshemming» 

Internkontroll skal bidra til faglig forsvarlige helse og omsorgstjenester, og er et verktøy som skal 

sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav.  

Vi fant at personene som har behov for helse- og omsorgstjenester ikke tilstrekkelig får medvirke i 

utforming av tjenestene. Det fattes vedtak på helse- og omsorgstjenester, men hovedsakelig  blir 

vedtakene  ikke evaluert.  Det er manglende informasjonsutveksling  mellom tjenestene  og  

manglende journalføring.   

Det er etablert avvikssystem i tjenestene. Fylkesmannen mener ansvarsforholdene her fremstår som 

uklare, og avvikssystemet bør brukes mer i forbedringsarbeidet.      

Fylkesmannen har gitt kommunene en frist til 20.02.2017 for å komme med en plan for hvordan 

lovbruddet skal lukkes.  

 

Antall lærlinger i Inderøy kommune 

Det henvises til mediaoppslag hvor det ble omtalt kommunenes oppfølging om behov for lærling 

plasser den 19.01.17. Inderøy kommune scorer relativt lavt. Det som er omtalt (1 lærlingplass pr. 

1000 innbyggere) er imidlertid ikke i tråd med det reelle antall lærlinger som kommunen tar i mot.  

 

Når det gjelder Barne- og ungdomsarbeidere har vi tre på ungdomsrett. To av disse lærlinger er 

interessert i praksis i utlandet. Vi har etablert en dialog med NTFK og det er gode muligheter for å få 

det til ved en nordisk skole ved Brussel. Rektor har sagt ja til å ta i mot. 

 



Vi ser for oss at vi kan ta inn to nye lærlinger på Barne og ungdomsarbeiderfaget august 2017. 

 

Innenfor Bistand og Omsorg er lærlingsituasjon som følger: 

Tre lærlinger som startet lærlingeløpet den 1. september 2016, to av disse skal ha 2-års læretid, 

mens én av disse skal ha ett års læretid.  

 

Videre er det to lærlinger som startet den 1. september og som skal opp til fagprøve i henholdsvis 

juli/august og september. 

 

Enheten mottar også lærlinger i forbindelse med prosjektet "Menn i helse". Det er tre av disse som i 

utgangspunktet skal opp til fagprøve høsten 2017. Vi har et nytt kull Menn i Helse som starter sitt 

lærlingeløp 1. september 2017. De tar vg. 1 og vg. 2 nå i vinter. I tillegg skal vi ta inn nye 

helserekrutter i april 2017, som skal starte sitt løp mot å bli helsefagarbeidere høsten 2019. 

 

Status salg av kommuneskog 

På bakgrunn av vedtak om salg av kommuneskog har kommunen annonsert salget i henholdsvis 

Inderøyningen, Trønder Avisa og Mosvikorientering for februar. Annonse er som følger: 

 

Inderøy kommune v/formannskapet har vedtatt å legge ut disse skogeiendommene for salg: 

 Floåsen skog, gnr. 174, bnr. 1 - 957 da totalt og 819 da produktiv skog beliggende på Røra 

 Østre Hovd skog, gnr. 357, bnr. 6 - 2711 da totalt og 2462 da produktiv skog beliggende i 

Mosvik.  

For beliggenhet, se: http://www.seeiendom.no  

 

Det foreligger takster på eiendommene som kan fås ved henvendelse til kommuneadministrasjonen. 

 

Frist for bud på begge eller en av teigene må være skriftlig, og være Inderøy kommune i hende innen 

06.03.2017. Det må tydelig fremgå hvilken teig budet omfatter. Inderøy kommune forbeholder seg 

retten til å forkaste eller anta hvilket som helst bud. 

 

Eiendommene selges til høystbydende over prisantydning, men med forbehold om at salget primært 

skal bidra til å styrke landbrukseiendommer i drift i kommunen.  

 

 

Årets kulturkommune 2017 

Norsk Kulturforum Nord-Trøndelag inviterer kommunene til å melde interesse for å bli Årets 

kulturkommune 2017 i Nord-Trøndelag. Prisen deles ut under Kulturkonferansen i Kimen, Stjørdal  9. 

og 10. mars d.å. 

Ved vurdering av kandidatene vil komiteen ta utgangspunkt i blant annet 

 kommunens kulturpolitiske ambisjoner, herunder helhetlig og langsiktig planlegging i 
tråd med kulturlovens intensjoner 

 egnede lokaler, økonomi, spesielle satsingsområder 

 samarbeid og dialog med og mellom kulturaktører, på tvers av sektorer og skillelinjer 
profesjonell/amatør 

 tilbud og aktiviteter i kommunen, herunder kulturtilbud og -aktiviteter knyttet til 
integrering og folkehelse 

http://www.seeiendom.no/


Det arbeides med å fremme forslag fra Inderøy kommune innen fristen som er 10. februar. 

 

Teaterproduksjon "Ingen manns land" av Hans Magnus Ystgaard 

Historielag og teaterkrefter i kommunen arbeider med planer for å sette opp teatret i 2018. 

Kommunen har deltatt i møte med initiativtakere og forfatter. Det arbeides videre for å få fram et 

forprosjekt. Kommunen har avtalt møte med Naboer AB som har et eget prosjekt; "Fokus fred – 300 

årsmarkering av karolinernas felttåg – vad har vi lært oss" Se: http://www.karoliner.com/   

Innholdet i forestillingen knytter seg til karolinernes felttog for 300 år siden og bør kunne være et 

aktuelt samarbeidsprosjekt. 

 

Korpsutvikling i Inderøy kommune 

Kommunen har hatt møte med skolekorpsene i kommunen med sikte på utvikling og samarbeid. Det 

registreres økende interesse og stort frivillig korpsengasjement i kommunen. (Utøy, Sandvollan og 

Røra). Begrenset økonomi er utfordrende mht hvordan kommunen kan bidra gjennom kulturskolen. 

Det legges frem sak til politisk behandling i april/mai. 

 

Bygdebok 

Kommunestyret har bevilget 3 mill. til ny bygdebok, allmenn del for Inderøy. 

Inderøy Museums- og Historielag inngått avtale med Universitetet Nord om å gi ut to bind av 

Inderøys Historie for tidsrommet 1800 – 2013. 

 

Forfatter, Astrid Wale, er nå godt i gang med arbeidet. Første bind planlegges ferdig i 2017/18. 

Oppdragsgiver holdes orientert om, og har innflytelse på arbeidet bl.a. gjennom møter med 

Bygdeboknemnda, Universitetet NORDSs prosjektleder Hilde Gunn Slottemo og forfatteren. 

Forfatteren Astrid Wale har bedt om å få jobbe 50 % med bygdeboka i 2017, og forlenge 

prosjektperioden inn i 2019. Bygdeboknemnda akseptert dette og anser dette som en god løsning. 

 

Kommunal informasjon i Inderøyningen 2017 

Kommunen har inngått en avtale med Inderøyningen om heldekkende kommunal informasjon i 2017. 

Det legges opp til fire ganger i løpet av året som tidligere år. 

 

Sommeravis 2017 

Kommunen har inngått en avtale med Inderøyningen om egen sommeravis i 2017. Utgivelse ca. 23. 

mai med et opplag på minimum 70 000 eksemplar. 

 

Samiske kulturminner i kommunen 

Kommunen er utfordret fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til å peke ut et samisk kulturminne i 

kommunen som kan synliggjøres og tilrettelegges bedre. Prosjektgruppa "Kulturminnesatsing i 

Inderøy" har pekt ut Finnheimen, Røra som kommunens aktuelle kulturminne.  

 

VM-markering i Mosvik 

Mosvik Frivillighetssentral planlegger VM-uke i Mosvik i samarbeid med næringslivsaktører og 

frivilligheten med arrangement som profilerer av bygda som Petter Northug kommer fra. 

Kultur/næring støtter tiltaket med kr 8.000 og forutsetter at Mosvik Frivillighetssentral koordinerer 

tiltakene.  

http://www.karoliner.com/


 

Spillemidler 2017 

Inderøy kommune har foretatt saksbehandling og prioritering av søknader om spillemidler for 2017.   

Prioriteringen er gjort på grunnlag av Temaplan for Idrett og fysisk aktivitet og revidert 

handlingsprogram som ble vedtatt i formannskapet 16. november 2016.  

Det kom inn 31 søknader fordelt på 24 søknader til ordinære anlegg og 7 nærmiljøanlegg.                  

Tilsammen representerer søknadene en søknadssum på nærmere 23 millioner kroner. 

 

Sykefravær 

2016  - EN POSITIV UTVIKLING I NÆRVÆRSPROSENTEN – SAMLET 91,3 % NÆRVÆR   - sykefravær 

samlet på 8,7% 

 

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

HMS og IA. Ny handlingsplan for HMS og IA er vedtatt i 2016.  

 

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 legger føringer for handlingsplaner ved 

hver enkelt arbeidsplass og samarbeidet med BHT og NAV Arbeidslivssenteret.  

 

VI fikk i 4. kvartal 2016 e negativ utvikling i forhold til nærværet og vi ser at vi drar med oss denne 

utviklingen inn i januar 2017. Rådmannen vil fortsette det kontinuerlige arbeidet med å prioritere 

handlingsplan for HMS. I det kortsiktige bildet ligger oppfølging av rapporter fra arbeidsplassbesøk 

gjennomført av BHT. Her har NAV Arbeidslivssenteret også deltatt på de fleste møtene. Et sentralt 

hovedtiltak i 1. kvartal 2017 er utvidet ledersamling med fokus på temaet relasjonsledelse og 

medarbeidersamtale. 

 
 

 



Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS fra Nord-Trøndelag fylkeskommunen til kommunene i 

Nord-Trøndelag 

I arbeidet med å overføre eierskapet i NTE til kommunene har det blitt utarbeidet nødvendige 

hoveddokumenter. I denne forbindelse ble det opprettet en styringsgruppe som har vært bredt 

involvert i arbeidet. Styringsgruppa har bestått av åtte ordførere, samt representanter fra 

fylkeskommunen og NTE. Gruppen har blitt ledet av fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, og har 

hatt jevnlige møter etter vedtakelsen av overføringen av aksjene ble truffet i Fylkestinget i april 2016.  

Styringsgruppen mottok medio desember 2016 de endelige hoveddokumentene, som skal legges til 

grunn i forbindelse med overføringen. Dokumentene hadde frem til da vært gjenstand for en grundig 

og langvarig prosess med løpende innspill fra Styringsgruppen.  

 

Videre framdriftsplan 

Det er lagt opp til at en eventuell overføring av aksjene fra Fylkeskommunen til kommunene i Nord-

Trøndelag skal skje med virkning fra 1. januar 2018. For å sikre tilstrekkelig tid for gjennomføring, må 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag senest i april 2017 treffe endelig beslutning om gjennomføringen, 

herunder godkjenne endelige avtaler og tilhørende dokumenter (herunder instrukser og 

retningslinjer). Det er således planlagt at Fylkestinget i løpet av april 2017 skal fatte endelig vedtak 

om godkjennelse av overdragelsen av aksjene.  

For å sikre overholdelse av denne fristen, vil Fylkeskommunen be om at kommunene så snart som 

mulig og senest innen 20. mars 2017 treffer vedtak i respektive organer som aksepterer vilkårene for 

overdragelsen av aksjene.  

For å sikre at fristene overholdes, har Fylkestinget bestemt at dersom den respektive kommune ikke 

har fremlagt vedtak om godkjennelse, kan Nord-Trøndelag Fylkeskommune bestemme at den 

aktuelle kommunen ikke skal motta aksjer i NTE. Den aktuelle kommunens opprinnelige andel av 

aksjer i NTE skal i så tilfelle fordeles mellom de andre kommunene i henhold til den vedtatte 

fordelingen av aksjer. 

 

Sak om overdragelse av aksjer vil bli lagt fram i marsmøte. Endelig kommunestyrebehandling må skje 

senest i forbindelse med temamøte for kommunestyret den 20. mars, men ekstraordinært 

kommunestyremøte må vurderes. Videre er det allerede nå viktig å understreke at vedtak i den 

politiske saken bør ha samme formulering som de vedtakene som fattes i alle andre kommuner i 

Nord-Trøndelag i denne saken. På vegne av kommunene er det utarbeidet et felles saksframlegg med 

forslag til innstilling. Rådmannen legger dette til grunn når saken utarbeides.  

 

Status oppgradering kommunale veger 

For 2017 har man et investeringsbudsjett på 5 millioner inkl mva, pluss 2 millioner eks mva på 

driftsbudsjettet for kommunale veger. Disse er tenkt brukt i henhold til vedtatt prioriteringsliste for 

opprustning av kommunale veger, vedtatt i HU Natur i september 2016. Basert på de grovt stipulerte 

kostnadene vil man kunne oppruste følgende veger i 2017 i prioritert rekkefølge: 

 Utskifting av diverse kulverter og stikkrenner 

 Andsetvegen 

 Svian 

 Enganvegen (fra fylkesvegen inn til litt forbi skolen. Resterende ble opprustet i 2015) 

 Nessveet og Buchtrøa 

 Helgesenbakken og Lehnhaugvegen 



 Haugavegen 

 Vestvik 
 

Kommunen har engasjert Trønderplan til å prosjektere utbedringen av vegene, gjøre et bedre 

kostnadsoverslag, og til å utarbeide et konkurransegrunnlag. Man tar sikte på å legge ut 

anbudskonkurransen så tidlig som mulig på våren 2017. 

 

Dersom man får inn priser eller kostnadsoverslag som tilsier at man ikke kan gjennomføre alt i 2017, 

vil man korte inn listen over veger i henhold til prioriteringsrekkefølgen. Dersom man har midler til 

overs, vil man vurdere om man kan ta inn neste veg på listen. Neste veg på listen vil være 

Skjemstadaunet boligfelt, et forholdsvis stort og kostbart prosjekt. De delene av opprustningen som 

etter retningslinjene hører til under vedlikehold vil regnskapsføres på drift, mens det som hører 

under investering vil føres der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


