
Rådmannen orienterer september 2017 

 

 

Digital infrastruktur (bredbånd og mobil) – status pr august 2017 

Inderøy kommune avventer svar fra Nkom hvor det ble innsendt søknad for Stokkan/ Letnesgrenda 

for 5. år på rad. Innstillingen fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune viser at søknaden er vurdert til 

nummer to på listen prioritert fra NTFK. Inderøy kommune har vedtatt utbygging av Stokkan/ 

Letnesgrenda uavhengig av tilsagn fra Nkom. Kommunen er nødt til å avvente svar fra Nkom før vi 

starter prosjektet reelt. Inderøy kommune har lagt godt til rette for at dette kan skje når svaret 

kommer ultimo september. 

 

I sommer har vi engasjert Erlend Gudding som ekstra ressurs for å bidra til økt satsing på digital 

infrastruktur. Inderøy kommune har produsert en søknad til NTFK om midler til ny mobilmast og 

sender fra Ørdal. Dette er gjort i tett samarbeid med grunneier, lokal aktør for levering av bredbånd/ 

mobildekning samt også i samarbeid med Telenor og Telia. Erlend har også vært i kontakt med Sør-

Trøndelag Fylke for å etterspørre deres metodikk gjennomført etter Hagamodellen. Inderøy 

kommune forventer svar på søknaden til NTFK i løpet av september 2017 hvor planlegging blir fase I 

og bygging i fase II forventet gjennomført i løpet av vår/ sommer 2018. Dette kan få stor betydning 

for bedret mobildekning på vestsiden av Skarnsundet både for private og næringsaktører (Norsk 

Protein AS). I tillegg kan dette også medføre en forenklet tilgang til bredbånd for Framverran hvor 

nedgravd trekkrør i 13,6 km fra Venneshamn til Forsell kan benyttes. 

 

Digital infrastruktur er godt i rute i henhold til vedtatte plan våren 2017 hvor vi også klarer å levere 

en økt satsing i forhold til vedtatte plan. Inderøy kommune satser godt på digital infrastruktur hvor 

det nå er tre personer totalt - tilsvarende 1,5- 1,6 årsverk som jobber med dette fagfeltet. Neste 

prosjekt er Stokkan/ Letnesgrenda i tillegg til pågående prosjekt – Straumen/ Vang – lagt ut på anbud 

på Doffin med svarfrist 15.09.17 til Inderøy kommune samt Vuddugrenda forventet ferdigstilt til 

avtalt tidspunkt 01.09.17. 

 

 

Henvendelser Gunnar Flakk og videre framdrift i Nessjordet prosjektet 

Rådmannen har blitt gjort oppmerksom på at Gunnar Flakk har tatt kontakt med flere 

kommunestyremedlemmer vedrørende saken om salg av Nessjordet BII og BIII, hvor han gir uttrykk 

for uenighet i både administrasjonens faglige vurderinger og framgangsmåte i saken. 

 

Siden Flakk har tatt kontakt med flere politikere, vurderer rådmannen det som hensiktsmessig at det 

fra hans side informeres om hvordan dette har blitt håndtert frem til nå. Dette for å sikre at hele det 

politiske styringsnivået har fått den samme informasjonen fra rådmannens side. Ved denne 

orienteringen legges det også to eksterne vurderinger av henholdsvis de juridiske og de faglige 

momenter som rådmannen har bestilt i denne saken. 

 

I all hovedtrekk går saken ut på følgende: 

- Gunnar Flakk mener at forslaget til Grande Eiendom ikke er i henhold til de kriteriene 

kommunen har satt for utbygging av Nessjordet BII. Han har klare faglige motforestillinger 



om forslaget og mener at forslaget ikke lar seg realisere innenfor de gjeldende 

reguleringsbestemmelsene for området. 

- Han hadde også noen klare juridiske betenkeligheter ved kommunens framgangsmåte i 

denne saken. Det henvises til vedlagte juridiske vurdering, foretatt av Pwc, for nærmere 

opplysninger. 

- Ved flere anledninger har Flakk gjort rådmannen oppmerksom på at han oppfatter det slik at 

kommunens håndtering av saken blant annet bærer preg av forskjellsbehandling og 

kameraderi – dette punktet vil ikke bli kommentert i denne orienteringen 

- Flakk har i det siste også stilt spørsmål ved kommunens framgangsmåte ved salg av arealet til 

"Remabygget" 

 

I hovedtrekk har hendelsesforløpet vært som følger: 

- Etter vedtak i nevnte sak i Formannskapet er det avholdt møte mellom Flakk og kommunen 

v/ ordfører, rådmann og saksbehandlere. 

- På bakgrunn av dette møtet bestilte rådmannen en juridisk vurdering (vedlagt) for å 

kvalitetssikre at kommunens framgangsmåte i saken har vært i tråd med gjeldende regelverk. 

Det eksterne advokatfirmaet konkluderte med at kommunens juridiske vurderinger var 

korrekte. Flakk gir også nå uttrykk for at han ikke lenger har innsigelser på dette punktet 

- Videre ba rådmannen arkitekten, innleid av Grande Eiendom, om å kvalitetssikre deres 

innsendte forslag, slik at vi var helt sikker på at administrasjonen hadde foretatt sine 

vurderinger på et riktig grunnlag. Etter en nærmere gjennomgang kunne arkitekten ikke se at 

det var noe feil i deres innsendte forslag. Det må presiseres at rådmannen ikke betrakter 

dette som en uavhengig vurdering. Kontakten med arkitekten er foretatt, kun for at de kunne 

foreta en ekstra kvalitetssikring av deres innsendte forslag. 

- Rådmannen har også bedt om en uavhengig rapport (vedlagt) for å kvalitetssikre kommunens 

faglige vurderinger i saken. Det eksterne konsulentfirmaet stadfester i sin rapport at 

kommunens vurderinger av forslaget til Grande er riktig 

- Som rådmannen har forstått det, mener Flakk at denne rapporten ikke er uavhengig og at 

den dessuten er feil ut fra et faglig ståsted. Rådmannen har ikke funnet holdepunkter for 

disse påstandene, og vil dermed heller ikke kommentere disse ytterliggere  

- På bakgrunn av dette har rådmannen gitt til kjenne ovenfor Flakk at vi har konkludert i saken 

og at vi nå følger opp saken i henhold til formannskapets vedtak 

- Etter dette har Flakk hatt 2 samtaler med vår utviklingsrådgiver og 1 møte med rådmannen – 

samtalene var uformelle og bæret preg av utveksling av synspunkter 

- Rådmannen har orientert kontrollutvalget ved to tidligere anledninger, en gang etter 

utvalgets ønske og en gang ut av eget initiativ 

- Områdene skal videre detaljplanlegges og byggesøkes av valgte tilbyder 

- Spørsmålet fra Flakk omkring forhold knyttet til salg av arealet til "Remabygget" er fortsatt 

ikke besvart fra vår side. Det krever en del saksbehandlingskapasitet til å gi et utdypende 

svar, men kort fortalt har framgangsmåten vært som følger: 

o Det ble utlyst som en arkitektkonkurranse 

o Det var 1 tilbyder som meldte seg (Grande) 

o Rådmannen fikk fra formannskapet fullmakt til å framforhandle en kvadratmeterpris 

 



Den 29.08.2017 har rådmannen på nytt orientert kontrollutvalget om saken. På bakgrunn av denne 

orienteringen, fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

 

 Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering 

 Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksfeltet i Inderøy 
kommune, med vekt på uavhengighet, regeletterlevelse, ressurser og kompetanse. KomRev 
Trøndelag IKS blir bedt om å legge fram prosjektplan på neste møte 

 Med henvisning til kommunestyrets fullmakt, endrer kontrollutvalget Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 slik: 
Prosjektet Plan- og byggesak tas inn og prioriteres foran andre prosjektene i planen. 

Dette vil si at kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon som skal vurdere kommunens plan- 

og byggesaksområdet på systemnivå. 

 

Status eiendomsskatt 

2017: Sakkyndig klagenemnd vil i uke 34 starte arbeidet med behandling av klagene knyttet til 

skatteåret 2017.  Av 11 klager er to avsluttet i forbindelse med behandlingen i sakkyndig nemnd. Det 

gjenstår således behandling av 9 saker. 

 

2018: 

 Oppmåling av bygg som mangler areal i Mosvik har gått etter planen. Framverran er ferdig 

men noen små områder på andre siden gjenstår. Det gjenstår også noen bygg som er 

vanskelig tilgjengelig, og hvor oppmåling vil bli gjort samtidig med befaringen. Arbeidet er 

planlagt avsluttet innen utgangen av uke 34. 

 

 Personell til å delta ved besiktigelse ble i all hovedsak rekruttert blant de som var med ved 

taksering i 2007. Seks av i alt åtte var med forrige gang. 

 

 Før oppstart av befaring ble det gjennomført opplæring. Både på lovverk og verktøy. 

 

 Personellet er utstyrt med gule vester og legitimasjon som viser at de kommer fra Inderøy 

kommune. 

 

 Dagens digitale verktøy har forenklet arbeidet vesentlig. Og ikke minst har det lettet 

etterarbeidet da alle data kommer rett inn i systemet uten å måtte gå veien om papir og 

manuell registrering. Muligheten som ligger i systemet med at man kan ta bilder av 

eiendommer og bygg medfører at sakkyndig nemnd vil få et bedre grunnlag når de skal 

fastsette takst. Dette bildematerialet letter også arbeidet med kvalitetssikring. Det gjelder 

f.eks. spørsmål knyttet til etasjer. Underetasje, kjeller, hovedetasje 2 eller loft.  

 

 Befaringer av eiendommer på Røra, Sandvollan, Kjerknesvågen og Utøya er tilnærmet ferdig. 

Enkelteiendommer som krever særskilt behandling gjenstår. Slik særskilt behandling kan 

være at det er vanskelig å fastsette en takst. Det kan være spesielle særegenheter ved 

eiendommen eller at det er eiendommer hvor eierne har stilt spørsmål knyttet til ulike 

problemstillinger. 



 

 Sakshaug vil bli ferdig befart i løpet av uke 32. Her står også noen enkelteiendommer igjen. 

 

 I Framverran vil befaringen starte 21.august. Både i Framverran og Mosvik må vi påregne noe 

lenger tid da bebyggelsen er mer spredt. 

 

 Hovedtyngden av alle befaringer vil være avsluttet innen utgangen av september. 

 

 Det har i flere områder av kommunen dukket opp spørsmål om hvordan naust vil bli 

behandlet. De skal være en del av taksten, men et spørsmål som har gått igjen flere ganger er 

hvordan vi skal håndtere skattekravet når grunneier ikke er eier av naustet eller at andre har 

bruksrett. Her jobbes det med å finne løsninger slik at datasystemet skal kunne utnyttes.  

Denne problemstillingen vil også kunne gjelde andre bygg satt opp der bygningseier ikke er 

grunneier. Eiendomsskattekontoret vil søke å finne forslag til alternative løsninger og 

fremme sak for sakkyndig nemnd. I tilfeller med bruksrett og hevd vil vi søke å finne en best 

mulig løsning innenfor dagens regelverk. 

 

Oppsummert har arbeidet med befaring i all hovedsak gått etter planen.  

Rutiner for kvalitetssikring av enkelttakstene er utarbeidet og dette arbeidet er påbegynt. 

Her vil hovedtyngden av tilgjengelige ressurser settes inn fra midten av september og utover, 

når arbeidet med befaringer nærmer seg slutten. 

 

Det foreligger pr. i dag ikke grunnlag for å endre inntektsprognosen. 

 

 

Status Sakshaug skole 

Flyktningetjenesten har flyttet fra Banklokalene i Straumen Sentrum og inn i 2. etasje på gamle 

Sakshaug skole i henhold til planlegging av avtaler. Banklokalene annonseres til leie siden Inderøy 

kommune har opsjon i leiekontrakten med utleier om å kunne framleie lokalene. Dialogen med 

utleier og Inderøy kommune er god og det vil bli annonsert ledige lokaler i løpet av august/ 

september 2017 både i presse og i sosiale media. 

 

Oppussing i 1. etasje til Tindved ble startet 2. uka i august og vil pågå et stykke ut i september. 

Tindved og Frivillig Inderøy med Livslaget forventes å flytte inn i månedsskiftet september/ oktober 

2017 hvor det skal arrangeres en offisiell åpning. Økonomisk ligger saken innenfor innmeldte 

orientering til politiske utvalg 07.06.17 hvor det forventes et behov på ca. kr. 1 000 000 for å tilpasse 

bygningen til endrede behov ut over rammen for 2017. I vårt anbud for tilpassing av 1. etasje til 

Tindved med flere er det satt av kr. 175 000 til uforutsett – da det er vanskelig å beregne i forkant 

hvilke konsekvenser enkelte endringer vil medføre. Når vi er ferdige med tilpassing/ oppussing av 

lokaler er det ca. 2 500 m2 som er utbedret/ tilpasset. Dette tilsvarer en kostnad på kr. 2 000 000/ 

2500 m2 = kr 800 pr. m2 som tilsvarer golv, vegg og tak med nødvendige utbedringer/ tilpassinger 

samt fellesløsninger som dører, elektrisk, vann, kloakk, låssystem, bredbånd for både private foretak 

samt offentlig nett til Flyktningetjenesten. Disse løsningene gjelder for alle bygg tilhørende Sakshaug 

skole. 

 



Til orientering vil det utlyses og avholdes en navnekonkurranse i løpet av september 2017 hvor det 

utnevnes en jury som tar stilling til innkomne forslag.  

 

Informasjon om statlig sikrede friluftsområder i Inderøy kommune 

I det siste har det kommet mange spørsmål om hva som er kommunens handlefrihet når det gjelder 

de statlig sikrede friluftsområdene som finnes i kommunen. Det henvises i denne sammenheng til 

blant annet nyhetsoppslag om vedlikeholdsetterslep på lekestativ på Sundsand. Med utgangspunkt i 

dette vil rådmannen gi en generell informasjon om dette temaet. 

 

I statlig sikrede friluftslivsområder som eies av  kommune/interkommunalt friluftsråd har disse 

organene i utgangspunktet myndigheten og ansvaret for alle disposisjoner innenfor områdene – dog 

med de begrensninger som følger av tinglyst erklæring om at området ikke kan brukes til annet enn 

friluftslivsformål uten samtykke fra staten v/Miljødirektoratet.  

Kommune/interkommunalt friluftsråd har normalt påtatt seg drifts- og tilsynsansvaret som vilkår for 

statlig økonomisk medvirkning til sikring av området. 

 

Kommunen har forpliktet seg til: 

• Drifts og tilsynsansvaret 

• Foreslå/utarbeide adferdsregler 

• Oppfølging av vedtak som er fattet av Fylkesmannen eller Miljødirektoratet 

• Organisere økonomiske forhold 

 

Dette inneholder at vi fører tilsyn og at vi har ansvar for å holde orden i området. Videre har 

kommunen ansvar for drift og vedlikehold av eksisterende tilretteleggingstiltak, vegadkomst, 

informasjon, etc. Dette inneholder også organisering av økonomiske forhold som påløper for 

området (eksempelvis kommunale avgifter, strøm, etc.). 

 

Det kan søkes til fylkeskommunen om statlig økonomisk medvirkning til f.eks. tilrettelegging og 

informasjon i statlig sikrede friluftslivsområder. Vi har søkt om midler via elektronisk søknadssenter 

hvert år siden 2011 (egen tilskuddsordning), og har fått tildelt i overkant av kr. 100.000,- hvert år ( i 

2017 kr. 100.000,-). Midlene har i sin helhet vært brukt til investeringstiltak (nye bord og benker, 

ryddearbeider, oppgradering av grillplasser, vegvedlikehold osv.). 

 

I hovedtrekk er Fylkesmannens/fylkeskommunens rolle som følger: 

• Fylkesmannen (FM) opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten innen sitt 

fylke 

• FM skal være aktiv overfor kommune når det gjelder råd og veiledning, og kan gi kommuner 

fullmakt til å ivareta forvaltningsoppgaver som normalt hører inn under fylkesmannen. 

• FM godkjenner forvaltningsplaner med tiltaksplan for tilrettelegging 

• FM stadfester adferdsregler etter friluftsloven 

• FM skal ha dialog med Fylkeskommunen (FK) 

• FK forvalter den statlige investeringsposten for tilrettelegging av de statlig sikrede 

friluftslivsområdene 

• FK krever og eller koordinerer arbeidet med forvaltningsplaner inklusive tiltaksplaner for 

tilrettelegging 



• FK reviderer og supplerer opplysninger om områdene i Naturbasen 

• FK forvalter også andre tilskuddsordninger som spillemidler og friluftsmidler, som kan være 

viktige finansieringskilder ved tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder 

 

Miljødirektoratets rolle kan i alle hovedtrekk oppsummeres på følgende måte: 

• Miljødirektoratet (MD) har det overordnede forvaltningsansvaret, og har ansvaret for at 

hovedlinjene i områdeforvaltningen samsvarer med den nasjonale friluftslivspolitikken 

• MD kan gripe inn i enkeltsaker hvis det anses som nødvendig for å ivareta statens interesser, 

og skal ta avgjørelse i spørsmål om permanent eller langvarig omdisponering til annet 

langvarig arealbruksformål. 

• MD skal godkjenne og signere dokumenter som forutsettes tinglyst som heftelser (langvarige 

rettighetsforhold og omdisponeringer) 

• MD skal ivareta statens interesser i jordskifte- og grensegangssaker som berører områdene 

• MD har en særskilt veiledningsrolle overfor FM, FK og kommune 

 

De offentlige friluftslivsområdene skal være tilgjengelige, attraktive og naturpregede.  

Tilretteleggingen skal baseres på en enkel plan for forvaltningen av området, som viser hvordan 

området er tenkt disponert, og hvilke informasjons og tilretteleggingstiltak som tenkes gjennomført – 

på lang og kort sikt. Det kan søkes FK om statlig økonomisk medvirkning til tilrettelegging i statlig 

sikrede friluftslivsområder. Som nevnt søker vi hvert år om tilskudd til investeringstiltak. Vi søker ihht 

prioriteringer i vår "Handlingsplan for statlig sikrede friluftslivsområder". Vi søker også om 

spillemidler til større investeringstiltak. I 2017 søkte vi blant annet om spillemidler til universell 

utforming av tursti gjennom Nessberget. 

 

Hva koster kommunens forvaltningsansvar? 

Totalbudsjettet til drift omfatter 858.000 kr inkl. forvaltningen av Muustrøparken. 

Kr. 550.000,- av dette er bundet opp i avtale med Flyndra. Resten skal dekke strøm, kommunale 

avgifter, forsikringer, materialer til stell og vedlikehold av bygninger, stell av busker, vegvedlikehold 

(også i Muustrøparken/Ringstu). Det søkes årlig om statlige midler til investeringer på områdene, og 

dette har de siste 3 år utgjort ca. kr. 100.000,-. 

 

Kommunen har planlagt følgende investeringstiltak for 2017: 

• Universell utforming av sti i nedre deler av Nessberget (finansieres også med spillemidler – 

tiltaket inngår i "turstien Straumen Rundt" som har fått tildelt kr. 315.000,- i spillemidler for 

2017) 

• Universell utforming av sti i Sundsanden (av de tidligere nevnte kr. 100.000,-) 

• Nye benker i Sundsanden og i Nessberget (av de tidligere nevnte kr. 100.000,-) 

• Utarbeide informasjonstavler med kart i Sundsanden og Haugen (søkes om midler til skilting 

hos Gjensidigefondet nå i september – søknadsfrist 15. september 2017) 

• Nytt søppelstativ på Naustberga (av de tidligere nevnte kr. 100.000,-) 

• Merking av turstier på Stornesøra (søkes om midler til skilting hos Gjensidigefondet nå i 

september 2017 – samarbeid med Sandvollan IL) 

Fram til nå har administrasjon tatt en egen vurdering av prioritering innenfor de ulike 

oppgraderingsbehov, men i oktober vil rådmannen legge fram en politisk sak hvor politikken blir bedt 

om å ta stilling til denne prioriteringen. 



Oppfølging av vedtak nedlegging av institusjonssenger 

Administrasjonen har siden vedtaket 19. juni utarbeidet en plan for hvordan vedtaket kan 

gjennomføres inneværende år. 

 

Status i arbeidet er følgende: 

I forbindelse med vedtaket, før og etter, er det avholdt møter med tillitsvalgte og personalmøter. 

Referat fra informasjon/personalmøter er gjort tilgjengelig for personalet i Inderøyheimen. 

 

I siste informasjonsmøte ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere hvilken 

avdeling som skulle nedlegges. 22 juni ble det avholdt et møte med denne gruppen og 

resultatet/tilbakemeldinger fra gruppen legges til grunn for en vurdering om hvilken avdeling som 

stenges og hvordan man skal gjøre dette uten at det gir merbelastning for brukere og pårørende. 

Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i brukere/pårørende, ansatt og arbeidsmiljø - hvordan ivareta alle 

sider i saken med dette som utgangspunkt. I tillegg til ansattes tilbakemeldinger, er synspunkter fra 

andre sektorer og økonomiske konsekvenser vurdert. 

 

Arbeidsgiver har sett og vurdert de ulike innspill som har kommet fra flere. Det var flere gode 

argumenter for å beholde Utsikten, men også for å beholde Tunet. 

Beslutning ligger hos arbeidsgiver og det må foretas en beslutning som best mulig ivaretar alle 

parter. 

 

Det ble vurdert at å legge ned Utsikten ville være den beste løsningen. Dette begrunnes i hovedsak ut 

fra følgende: 

 Stenging av Tunet vil medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd på omtrentlig 1 mill kr 

 Dette vil medføre ytterligere reduksjon i bemanning tilsvarende 1,8 årsverk 

 Stenging av Tunet vil bety at sykehjems kapasiteter reduseres med ytterligere to senger. 

 Vedlikeholdsbehovet forventes mindre i tiden fremover 

 

Stenging av Utsikten trenger ikke nødvendigvis bety at frivilligheten ikke kan benytte postkjøkken. 

Verandaen kan også benyttes ved behov. 

 

Stenging av Utsikten ble gjennomført 19 juli, ut fra behov for å foreta driftsmessige endringer slik at 

driften ble tilpasset pasientbelegg og behov for riktig kompetanse. Det ble da flyttet brukere fra 

Utsikten til Tunet og Litj gruppen. Man fikk da effektivisert driften og var da mindre sårbar eks ift 

fravær. Brukere og pårørende ble i forkant informert om at flytting ville skje i løpet av sommeren. 

Det har kommet en tilbakemelding fra pårørende om at flyttingen skjedde raskere enn de hadde 

forestilt seg. 

 

I vedtaket er det beskrevet at ingen faste ansatte skal sies opp, men at det må påregnes endring av 

arbeidssted. I drøftingsmøte med tillitsvalgte har man tatt utgangspunkt i Inderøy kommune sine 

vedtatte prosedyrer for nedbemanning og omstilling. 

Vedtaket betyr at bemanningen etter stenging av en avdeling skal reduseres med 9,2 årsverk. Dette 

vil berøre omtrentlig 20 ansatte. 

Arbeidet med informasjon, drøftinger og involvering av berørte ansatte er en krevende prosess for 

alle parter. Arbeidet er startet og vil pågå ut over høsten. 



 

Ansatte som blir berørt skal ha tilbud om annen stilling – i hovedsak innenfor institusjonsdrift, men 

også innenfor andre tjenesteområder i enheten. Det skal være såpass med ledighet at det ikke er 

behov for å se på ledighet ut over enheten.  

 

De økonomiske effekter ved stenging av Utsikten. 

Det må ikke påregnes full økonomisk effekt før etter at bemanningen er redusert i samsvar med ny 

årsverksramme for Inderøyheimen. Utarbeidelse av ny turnus og bemanning/kompetanseplan skal 

gjøres i samarbeid med partene og avtaleverket skal følges. Det betyr at ny 

turnus/bemanning/kompetanseplan først kan være på plass ved årsskifte. 

 

I påvente av dette vil bemanningen i Inderøyheimen tilpasses slik at man får noe økonomisk effekt av 

stengingen. Dette vil gjøres ved at man ikke leier inn ved ferie, sykdom og benytter ledighet på andre 

tjenesteområder. 

 

Hvilke virkninger har tiltaket på etterspørsel og dekning: 

 

Dato Langtidsplass Tidsavgr opphold Helt ledig 

Mosvik Ind.heim Mosvik Ind.heim Mosvik Ind.heim 

19 juli 12 15 1 6 7 2 

7 aug 12 15 4 3 4 5 

18 aug 12 15 4 4 4 4 

 

 

Dato 01.01 – 18.08.17 Langtidsplass Tidsavgrenset opphold 

Innvilget 7 67 

Avslag 0 2 

Klagesaker 0 0 

 

 

Tiltaket har så langt ikke medført negative konsekvenser når det gjelder etterspørsel og dekning av 

behov.  Dette er noe som det kontinuerlig følges med på. 

 

Det er fremdeles ledighet når det gjelder sykehjemssenger og situasjonen må vurderes fortløpende 

med tanke på behov for ytterligere tiltak for å tilpasse driften. 

 

HDO 42  leiligheter Næss og Inderøyheimen 

Dato 18.08.17 Saker innvilget 

01.01.-18.08.17 

Saker avslått  

01.01.-18.08.17 

Ledighet 1 4 0  

Venteliste 1   

 

Omsorgsboliger/trygdeboliger antall: 76 

Dato 18.08.17 Saker innvilget Saker avslått Klagesaker  



Bolig 

01.01.-

18.08.17 

01.01-18.08.17 01.01.-18.08.17 

Ledighet 12 * 8 2 0 

Venteliste 5    

 

*ledighet 5 av de 12 er under renovering/oppussing 

*venteliste de fleste som er på venteliste har fått tilbud, men takker nei. De ønsker å stå på 

venteliste likevel. Flere grunner til at de takker nei til tilbudet, hvor leiligheten ligger, størrelse, 

kvalitet m.m 

 

Oppsummering: 

I det vesentlige er vedtaket fulgt opp, men det gjenstår en god del arbeid knyttet til personal. Tiltak 

knyttet til dette arbeidet vil binde ressurser innenfor ledelse og personaltjenesten. 

De økonomiske konsekvenser av vedtaket vil ikke vises fullt ut i 2017, men først i 2018 

Kapasiteten/dekningsgraden er etter vedtaket slik at etterspørselen kan dekkes. 

 

 

Avtale med Verdal kommune om kjøp av korttidsplasser 

Inderøy kommune ved Bistand og omsorg har mottatt en henvendelse fra Verdal kommune om 

samarbeid om beredskap sykehjemsplasser. 

Helse og velferd i Verdal kommune søker samarbeidsløsninger med nabokommuner vedrørende 

beredskap sykehjemsplasser. Det antydes at de vil ha et behov for slikt beredskap fram til 2020. 

Omfanget er stipulert til å være 4 – 6 beredskapsplasser i sykehjem.  

 

Verdal kommune søker samarbeid med de kommuner som det er naturlig å samarbeide med, ut fra 

avstand, kapasitet osv. Verdal kommune søker i første omgang samarbeid med Inderøy kommune ut 

fra at de er kjent med at Inderøy kommune har ledig kapasitet på sykehjemsplasser.  

 

Det ble avholdt et møte med Verdal kommune den 11.juli 2017 hvor målet var å drøfte muligheten 

for et videre samarbeid om beredskapsløsning på 4 – 6 sykehjemsplasser i årene fra 2018 – 2020. 

Ut fra dette møtet er det utarbeidet et foreløpig forslag til samarbeidsavtale mellom Verdal 

kommune og Inderøy kommune. 

 

Forslaget til avtale må forstås som en skisse og det må arbeides videre med deler av innholdet for å 

avklare "bestilling og leveranse". Samarbeidet skal dreie seg om tidsavgrenset opphold på sykehjem 

– korttidsopphold. 

 

Vurdering: 

Det vurderes at Inderøy kommune kan imøtekomme henvendelsen og utarbeide en 

samarbeidsavtale for perioden 1.1.2018 – 31.12.2020. 

 

Forutsetningen for å inngå samarbeidet er at dette ikke skal medføre at behovet til Inderøy ikke 

dekkes. Det må utformes i avtalen at henvendelse fra Verdal skal vurderes ut fra hvert enkelt tilfelle. 

Det vil gi forutsigbarhet for vår drift og en sikkerhet for Verdal at de får det de bestiller, både ift, 



plasser, kompetanse og innhold i tjenesten. I avtalen skal det også tas høyde for den pågående 

prosessen knyttet til reduksjon av antall institusjonssenger. 

 

Samarbeidet gjelder kun korttidsplasser og bruken av ledig kapasitet vil være tidsavgrenset, ofte 1 – 

2 uker. Dette vil gi Inderøy tilstrekkelig styring av kapasiteten.  

 

Følgende status ledighet: 

Dato Langtidsplass Tidsavgr opphold Helt ledig 

Mosvik Ind.heim Mosvik Ind.heim Mosvik Ind.heim 

19 juli 12 15 1 6 7 2 

7 aug 12 15 4 3 4 5 

18 aug 12 15 4 4 4 4 

 

 

Dato 01.01 – 18.08.17 Langtidsplass Tidsavgrenset opphold 

Innvilget 7 67 

Avslag 0 2 

Klagesaker 0 0 

 

 

Som tabellene viser er det etter stenging av Utsikten, 10 plasser, fremdeles betydelig ledig kapasitet. 

Søknader om plasser er behandlet og der det er vurdert sykehjemsplass er behovene dekket. Ut fra 

det kan man med rimelig sikkerhet si at behov er dekket. 

 

Det er en forutsetning at begge våre sykehjem kan benyttes, men at dette vurderes ved hvert tilfelle. 

Inderøy kommune har etter nedleggelse av Utsikten, 43 institusjonsplasser. Det gir en dekningsgrad i 

overkant av 26%, noe som er godt over omkringliggende kommuner. Over tid, med demografisk 

utvikling, vil dette endre seg og frem til 2020 vil dekningsgraden bli noe lavere. 

   

I og med at det ikke foreligger noen avtale som medfører bindinger av rom/plasser, men at det skal 

gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle, så skal det ikke være utfordringer med å inngå avtale for 

gitte tidspunkt. Det forutsetter at avtalen er i henhold til lovverk. Ansatte involveres før oppstart av 

avtalen. 

 

 

Ny bru over til Muustrøparken samt tilpassing av dagens ørret-dam ved bru under FV 755 

Inderøy kommune har arbeidet gjennom våren 2017 for å realisere en ny bru til Muustrøparken. Den 

gamle er moden for utskiftning. Kommunen har finansiert både ny bru samt penger til tursti i denne 

sammenheng gjennom avtale inngått med grunneier som kompensasjon til kommunen ved 

etablering av Coop på nytt sted. Vilkårene er at dette skal gå til forskjønning langs fortau/ veg langs 

FV 755 fra Coop-bygg i dag og ned mot rundkjøring til Straumen sentrum. Her har kommunen inngått 

en avtale med grunneier hvor avtalt bidrag er kr. 400 000,-. I tillegg er det søkt om spillemidler hvor 

kommunen har fått innvilget ca. kr. 300 000 som går til samme prosjekt samt tursti i tilknytning til 

Muustrøparken. Ørret-dam vil i samme prosjekt bli inkludert for å vurdere fysisk tilstand samt hvor 

godt denne er tilpasset formålet – ørretoppgang i elva. 



Status PPT 

Avviklingsstyret ble opprettet i representantskapsmøte for PPT Inderøy og Leksvik IKS, 29.mai, sak 

7/2017. Avviklingsstyret skal ivareta styrets funksjon og oppgaver fram til avvikling 31.12.17. 

Medlemmer i avviklingsstyret: 

- Jon Olav Heggli; personal- og org.rådgiver Inderøy kommune 

- Merethe Kopreitan Dahl; personalleder Leksvik kommune, nestleder 

- Randi Tessem: styreleder PPT/ass.rådmann Inderøy kommune, leder 

Daglig leder, Siri Solberg Westerdahl, er sekretær for avviklingsstyret. 

Styret har så langt hatt to møter, hhv. 22.06.17 og 09.08.17. 

Det er avholdt et drøftingsmøte med organisasjonene 09.08.17. 

Neste møte for avviklingsstyret er 30.08. Det avholdes også et drøftingsmøte med organisasjonene 

samme dag.  

 

Prosess med Steinkjer kommune vedrørende samarbeid om PPT 

Det er avholdt to møter mellom rådmenn, representanter for oppvekst og PPT fra Steinkjer 

kommune og Inderøy kommune. Som modell for framtidig organisering av PPT, ser man for seg et 

vertskommunesamarbeid der Steinkjer kommune er vertskommune. 

 

Det er avholdt flere arbeidsmøter mellom leder for PPT i Steinkjer, Kenneth Arntzen, og leder for PPT 

Inderøy og Leksvik IKS, Siri S. Westerdahl. Utkast til framdriftsplan, organisasjonskart og 

samarbeidsavtale er under utarbeidelse. 

 

Det er lagt opp til organisasjonsutvikling med tre samlinger, for alle ansatte i Inderøy og Steinkjer, 

høsten 2017. Det vil i en overgangsperiode (2018) være opp til tre kontorplasser for PPT i rådhuset 

på Inderøy. Ved ferdigstillelse av Helsehuset på Steinkjer, vil PPT for Steinkjer og Inderøy i større grad 

samlokaliseres. 

 

Det vil bli en orientering til rektor- og styrergruppa i Inderøy om ny organisering i løpet av 

oktober/november. 

 

 

Status kvalitetsplan Oppvekst 

Organisering 

o Politisk styringsgruppe: hovedutvalg Folk 

o Adm. styringsgruppe 

• Ass.rådmann 

• Rådgiver oppvekst 

• En rektor - Rita 

• En styrer - Toril 

Adm. styringsgruppe vil ha hovedansvar for skrivearbeidet. 

Rektorgruppa og styrergruppa utgjør prosjektgruppe på hhv skole og barnehage. 

Enhetsledere og styrere er ansvarlig for prosessen/involveringen på sine tjenestesteder. 

Det er avholdt to samarbeidsmøter mellom rektorer og styrere våren 2017 og ett samarbeidsmøte i 

august 2017. 

  



Innspill fra rektorgruppa i juni: 

1. Foreløpige forslag kvalitetskjennetegn/tegn på god praksis i skolen: 

• Positivt elevsyn (menneskesyn) 

• Voksenrollen; rollemodell, klare forventninger 

• Vurderingspraksis 

2. Foreløpige forslag til satsningsområder: 

• God ledelse 

o Overordnet 

o Klasse-/gruppeledelse 

• Gode overganger 

• Elevmedvirkning/barns medvirkning 

• Godt samarbeid skole/bhg-heim 

 

Innspill på samarbeidsmøte 07.08.17 (rektorer og styrere)  

• Det er ønskelig med en enkel plan 

• Vi må tørre å tenke stort/ha "hårete" mål – The sky is the limit 

• Bruke metaforer/bilder på mål 

• Å jobbe med bedring av kvaliteten er utviklingsarbeid! 

• Demokratisk tenkning; gruppe heller enn individ 

• Kompetente, trygge ansatte svært viktig 

• Menneskesyn; relasjonelt eller instrumentelt 

• Utviklingsfelleskap, profesjonsfelleskap; lære sammen og av hverandre. 

• Veldig mye handler om kommunikasjon og samhandling 

• Sentralt er identitet og mestring 

• Forslag om satsing på ledelse, språk/begrepsutvikling og leseopplæring, fysisk og psykisk 

helse 

• Kunst og kultur – gjennomgående satsing; som verktøy 

• Plattformen/grunnlaget for alt vi gjør: fortsatt jobbing med gode overganger, samarbeid 

med heimen, barns medvirkning, forbedring av vurderingsarbeid, utvikling av 

kompetente, trygge voksne/ansatte, tett oppfølging, tidlig innsats m.m. 

 

Arbeid på enhetene fram til 1.sept. 

Felles inngang til prosess på enhetene. 

Spørsmål til ansatte: 

• Hvilke to områder er det viktig at vi løfter opp og blir ekstra gode på i kommende 

planperiode? 

• Hva skal prege Inderøy kommune framover på oppvekstsida? 

• Hvordan ser vi at dette er Inderøy og ikke hvilken som helst annen oppvekstkommune? 

 

Høringsinstanser (høring i november): 

• Foreldreutvalg; FAU, SU, IKFU 

• Ungdomsrådet 

• Organisasjonene; Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet 

• Kulturskolen 

• Flere? 



Status oppfølging planstrategi 

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke 

planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Det henvises i 

denne sammenheng til vedtatt planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. Vi er omtrent 

halvveis i denne perioden og dermed er det hensiktsmessig å gi en oppdatering på hvor langt man 

har kommet med å følge opp planstrategien. Det henvises i denne sammenheng til vedlagte 

oversikten. Som det framkommer har vi på enkelte områder ikke klart å innfri de forventningene som 

ligger i planstrategien. Årsaken kan ligge i kapasitetsmessige utfordringer, men også at man kan ha 

vurdert det som formålstjenlig å vente med ferdigstillelse av planen fordi at de(n) ses i sammenheng 

med andre pågående prosesser. 

 

Radonnivå skolebygg (forespørsel fra repr. Knut øye Brandsås (V) i kommunestyremøte den 19. 

juni 2017) 

Radonmålinger ble gjennomført på alle skoler i kommunen i tidsrommet slutten av januar til medio 

april 2013. Tiltaksgrense for årmiddverdi er 100 Bq/m3. Radonnivåene skal alltid være lavere enn 

maksimumsgrense på 200 Bq/m3. 

 

6-8 sporfilm ble satt ut på alle skoler for å dekke hver enkelt skole så godt som mulig. Av alle sporfilm 

som ble satt ut hadde ingen verdier over 200 Bq/m3. 2 sporfilm hadde verdier litt over 100 Bq/m3 på 

årsmiddelverdi.  Dette var Grupperom Sandvollan Samfunnshus samt Kjeller Elgen. Tiltak ble den 

gang vurdert som ikke nødvendig. 

 

 

Nytt kapittel 9A i opplæringsloven; Elevene sitt skolemiljø 

Gjeldende fra 01.08.17. De store endringene i nytt kapittel (gjelder psykososiale forhold) er: 

 Lovfestet krav til nulltoleranse 

 Tydelig aktivitetsplikt erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten  

 En bedre håndhevingsordning erstatter dagens klageordning (Melding/klage sendes 

fylkesmannen som skriver enkeltvedtak)  

 Fylkesmannen kan gi skoleeier tvangsmulkt. (Skoleeier har ingen klagerett)  

 

Elevene har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. Elevenes egen opplevelse er 

avgjørende. Det er lovfestet at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering, utestenging. 

 

Loven skal fremme helse, trivsel og læring 

 Det psykososiale skolemiljøet skal styrke elevene mht. helse etc.  

 Retten skal oppfylles uavhengig av økonomi.  

 

Fylkesmannen er veldig tydelig at elevene skal delta i arbeidet rundt eget skolemiljø.  

Ordensreglementet er lagt inn i paragraf 9A-10; felles for grunnskole og vgs. Tiltak mot elever skal 

være hjemlet i ordensreglementet. (Se Udir) 

 

Aktivitetsplikten, paragraf 9A-4 

 Gjelder på skolen, også SFO, i regi av skolen, på skoleveien, under leksehjelp 



 Også hendelser som skjer utenfor skoletiden – bl.a. digitale krenkelser  

 Gjelder ALLE som arbeider på skolen. Skolens/rektors ansvar å sette inn tiltak etc.  

 Tydelig ansvarsplassering i paragraf 9A-4 

 Følge med/fange opp, gripe inn, varsle rektor, undersøke, sette inn tiltak helt til eleven har 

det trygt og godt 

 Elevens rett til å bli hørt. 

 Skolen skal vite !! 

 

Tiltak  

 Tiltakene må være innenfor rammene av opplæringsloven og annet regelverk 

 Være tilpasset den konkrete skolen 

 Være forholdsmessig 

 Være fastsett på bakgrunn av barnets innspill 

 

Dokumentasjonsplikten 

To ulike tilnærminger til dokumentasjonskravet:  

 

1. Aktivitetsplan når det settes inn tiltak. Erstatter enkeltvedtaket. Skal være skriftlig, men 

ingen andre formkrav. Hvilket problem, hvilke tiltak, når skal det gjennomføres, hvem er 

ansvarlig, når evalueres planen 

2. Dokumentere hva skolen gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Dokumentasjonsplikten utløses 

samtidig med tiltaksplikten. Skriftlig og i et slikt format at det kan overbringes fylkesmannen. 

Møtereferat, Elevundersøkelsen, mail-korrespondanse m.m.  

 

Skjerpet aktivitetsplikt når ansatte krenker. 

 

Tvangsmulkt, paragraf 9A-12  

 Gis til skoleeier. Har ikke klagerett.  

 Udir/FM må ikke gi tvangsmulkt.  

 Tvangsmulkt kan reduseres eller kan falle bort.  

 Tvangsmulkten løper fra frist til vedtaket er oppfylt.  

 

Informasjonsplikt, paragraf 9A-9 

Skolen skal informere elever og foreldre om dette kapittelet.  

Informere SU, FAU, SMU, elevråd, foreldre - så tidlig som mulig.  

Informasjonen skal være tilgjengelig for alle.  

 

Sundsøya Eiendom AS – status pr. august 2017  

Sundsøya Eiendom AS har forespurt sin bankforbindelse og fått tilsagn om lån til å forskjønne 

bygningene med front langs FV 755. Dette blir gjennomført høsten 2017 med liggende trepanel fra 

Norsk Limtre AS i Nervika. Man forventer ferdigstillelse i løpet av året. Asfaltering av arealet på 

Sundsøya vil bli gjenstand for et felles anbud om asfaltering i 2018 og blir med på vårt anbud og 

forventes gjennomført i løpet av vår/ sommer 2018. 

  



Inderøy kommune eier 34 % av aksjene i Sundsøya Eiendom AS og gikk inn på eiersiden tidlig på 

2000-tallet for å støtte næringslivet økonomisk på eiersiden både med aksjekapital og ansvarlig lån. 

Næringslivet har selv uttrykt et ønske om å kunne kjøpe ut Inderøy kommunes aksjepost for å stå 

sterkere med tanke på utvikling av egne foretak på Sundsøya. Dette med tanke på både 

bygningsmasse og grunn. Inderøy kommune vil derfor i løpet av høsten gjøre en kort utredning og 

juridisk betenking på hvordan dette eventuelt kan gjennomføres før en politisk sak blir fremmet for 

behandling. 

 

 

Lensmyra Industripark – status pr. august 2017 

Lensmyra Industripark er startet opp på nytt etter valg av ny E6-trase og bestemmelser for avkjøring 

fra ny E6 til Inderøy og resten av Fosen gjøres. Inderøy kommune har tidligere i sommer hatt møte 

med aktører som allerede er etablert på Lensmyra og har tatt kontakt med Steinkjer kommune for å 

etablere en felles prosjektgruppe bestående av dagens aktører (eiere) på Lensmyra sammen med 

Inderøy og Steinkjer kommune. Fellesmøte med Steinkjer kommune blir avholdt i løpet av uke 35. 

Kontakt med potensielle aktører som kan tenke seg å etablere sin virksomhet, er en løpende prosess 

som vil pågå i løpet av høsten. 

 

Inderøy kommune har inngått en intensjonsavtale med grunneier på Lensmyra om kjøp av eiendom 

forutsatt at ny E6 trase og valg av avkjøringsløsning til Inderøy/ Fosen ikke kommer i konflikt med 

Lensmyra. Intensjonen om kjøp av areal ser ut til å kunne innfris. Dette vil også kunne gjennomføres 

høst 2017.  

 

 

Forslag til regionstruktur for oppvekst i Trøndelag 

Inderøy kommune er, sammen med de andre kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag, i brev av 

29.06.17 utfordret av fylkesmannen til å etablere kompetansenettverk i det nye fylket. Dette 

kommer bl.a. som en konsekvens av innføring av ny modell for kompetanseutvikling i skolen. 

Kommunene har fått informasjon vedrørende ny modell fra fylkesmannen i vår, og vi er i så måte 

forberedt!  

 

Skoleeier er bedt om, innen 15. oktober, å rapportere til fylkesmannen hvilket nettverk vi tilhører og 

hvem som skal representere nettverket i regionalt samarbeidsforumet (bestående av representanter 

fra skoleeiere, UH, Utdanningsforbundet og Fylkesmannen). 

Inderøy, ved assisterende rådmann, har invitert ledere for oppvekst i de aktuelle kommunene til et 

felles møte i september. 

 



 
 

Konsekvenser for endring av kommunenummer 

I brev fra Fylkesmennene i hhv. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag  datert 29.06.17 påpekes det på 

evt. konsekvenser  knyttet til rapporteringer fra kommune til stat og at IKT-systemene må 

oppgraderes, f.eks. KOSTRA mm. Her må det gjøres filuttrekk og kommunenr oppdateres. Det 

forutsettes at dette blir ivaretatt av IKT-tjenesten. 

 

Videre må Matrikkelen oppdateres med nye kommunenummer for alle enheter 

(eiendommer/bygninger/adresser). Her har Kartverket sendt lister til kommunene og for Inderøy 

kommune så er alle disse listene gjennomgått og rettet. 

 

Overordnet leseplan for oppvekst 

Overordnet leseplan for oppvekst ble ferdigstilt i juni 2017. 

Den er utviklet i et samarbeid mellom rektorene, styrerne, lesenettverket - og etter innspill 

fra andre aktuelle aktører. 

Prosjektleder har hatt hovedansvar for utformingen v planen i tett dialog med ass.rådmann 

og involverte parter. 

Planen tas i bruk fra 01.08.17. 

 

 

Status oppfølging vegvedlikehold 2017 

Kommunen har inngått kontrakt med Austad Maskinstasjon for utbedringene på de kommunale 

vegene i 2017. Det ble gjennomført en konkurranse der vegene var listet opp i henhold til vedtatt 

prioriteringsliste: 

 Andsetvegen - asfalt 

 Svian - asfalt 

 Enganvegen – Asfalt fra FV inn forbi boligfeltet 

 Nessveet og Buchtrøa - asfalt 

 Helgesenbakken og Lehnhaugvegen -asfalt 



 Haugavegen-asfalt 

 Vestvik -asfalt 

 

Man fikk inn 2 tilbud som var omtrent som antatt i kostnadsoverslagene. Samtidig hadde man holdt 

igjen en liten buffer i forhold til utbedring av noen stikk renner og at kostnadene ville bli vesentlig 

høyere enn anslagene. 

Begge tilbydere ble i forhandlinger bedt om å komme med pris på noen veger i tillegg: 

 Bytting av en større stikkrenne i Tverråvegen 

 Forberedende grøfting av en del av Øverbygdvegen 

 Forsterkning av et problemstykke på Floåsvegen 

 

Stikkrennen i Tverråvegen er i henhold til vedtatt prioriteringsplan, og Øverbygdvegen (Nakstad) står 

for tur i planen innen et par år. Man har siste vinter hatt økende problemer med Øverbygdvegen, og 

det er spesielt mangelen på skikkelige grøfter i et parti med bratte bakker man ønsker å bøte på. 

Samtidig ligger fjellet grunt her og man ønsker å sprenge opp fjellet i vegen samtidig som man 

sprenger plass til veggrøft. Man har tidligere hatt hell med dette i lignende tilfeller. Grøftingen ville 

man likevel måttet gjort når vegen skal oppgraderes om et par år. Ved å gjøre dette nå, ser man 

bedre om man må gjøre andre tiltak når hele vegstykket skal oppgraderes. 2 stikkrenner blir også 

byttet ut. 

 

På samme måte har man hatt økende problemer med Floåsvegen som en følge av den milde vinteren 

siste år. Man har hatt mer eller mindre permanent teleløsning i vinter, og blant annet Floåsvegen har 

vært i spesielt dårlig forfatning. Man har da valgt å forsterke en drøy kilometer av vegen nedenfor 

Lundsaunet. Vegen blir da forsterket med et nytt bærelag, geonett og et nytt slitelag i grus. Man vil 

også etablere veggrøfter som er mer eller mindre fraværende på strekningen. 

 

For disse vegene ble Austad Maskinstasjon rimeligste tilbyder. De har så vidt startet forberedende 

arbeider med grøftrensk der gammel asfalt skal freses, og vegen reasfalteres. Frist for asfaltering er 

satt til 15.oktober, i praksis skal det asfalteres i år, og før snøen kommer. 

 

Med disse vegene har man disponert de 4+2 millionene + mva bevilget på henholdsvis investering og 

drift for 2017. Man sitter igjen med en sikkerhetsbuffer for tilleggsarbeide, endringer og eventuelle 

behov som dukker opp undervegs. Erfaringsmessig må man ta høyde for dette. 

 

Status bosetting av flyktninger i 2017 

Kommunen oppfyller avtalen med IMDi om bosetting av 10 + 2 enslige mindreårige. I tillegg er det 

kommet 6 personer som er familiegjenforening.  Antall bosatt i 2017 vil bli 18 personer i løpet av 

høsten. 

Bofellesskapene Buchrtøa og Vennavold (tidligere bofellesskap for psykisk utviklingshemma) er 

ombygd og pusset opp og tatt i bruk til bosetting av flyktninger. Dette dekker behovet for boliger i 

2017. Kommunehuset i Mosvik har midlertidig i sommer vært brukt til 2 personer. Det vil opphøre i 

løpet av kort tid.  

Driften av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er innenfor budsjettrammen på 8 mill. 

kroner. Det er nå bosatt 7 enslige mindreårige i bofellesskapet, hvorav 2 er bosatt i 2017.  



Integreringstilskuddene for enslige mindreårige ble lagt om fra 2017. Kommunen mottar følgende 

tilskudd tom det året personen fyller 20 år. 

 Særskilt tilskudd EM  17- 20 år                   kr 750.000/år 

 Særskilt tilskudd EM  0 – 16 år                   kr 1.198.000/år 

 Integreringstilskudd år-1 EM                      kr  185.000 /år 

Flyktningetjenesten og Norskopplæringen og grunnskole for voksne var fra 21. august etablert i 

Sakshaug skole. Det har vært en travel og krevende vår og sommer med å ferdigstille og klargjøre 

lokalene. Skolen har 69 elever fordelt på norskopplæring og grunnskole for voksne. 

 

Bosetting 2018 ? 

Viser til vedlagte brev fra IMDi. Det er som kjent fra media svært lave ankomst tall av flyktninger til 

Norge hittil i 2017. Kommunen vil få nærmere informasjon og evt en anmodning i 4. kvartal. 

Nærmere omtale vil komme i budsjettdokumentet for 2018. 

 

 

Vedrørende antall ledige kommunale boliger i Inderøy kommune 

Det er reist spørsmål om hvorfor kommunen ikke leier ut ledige kommunale boliger til vanlige 

boligsøkende. Spørsmålet er særlig aktualisert, siden det for tiden er forholdsvis mange ledige 

boliger.  

 

Tildeling av kommunale boliger gjøres ut fra de tildelingskriterier som kommunen har satt og de 

føringer som ligger i lovverk. Det er i dag tildeling knyttet til definisjon vanskeligstilt på boligmarkedet 

( i dette ligger gitte kriterier og mange målgrupper) 

Skal man endre praksis – så må tildelingskriterier endres. 

 Man kan da komme i en situasjon hvor man fortrenger målgruppen. 

 En annen konsekvens vil kunne bli at man får, i større grad enn i dag, en bruker 
sammenblanding i ulike boliger – eks skal en ungdom som ønsker å bo i Mosvik få tilbud om å 
bo i lag med eldre? 

 Omsorgsboliger av nyere dato – her ligger kriterier ift at leietakere skal ha vedtak om 
helsetjenester. 

 Det kan medføre at dette gir mindre differensiering ift boligmasse – vi kan miste muligheten 
for å dekke etterspørsel etter større leiligheter.  

 Organisering ift boligformidling – kommunen kan velge å drive ordinære utleieboliger – 
spørsmålet blir da om hvordan dette skal organiseres og hvor ansvaret skal legges. 

 

Det er dermed ikke helt ukomplisert å leie ut til andre målgrupper en vanskeligstilte. Når dette er 

sagt, ser rådmannen at det for tiden er mange leiligheter ledig. I denne sammenheng vurderer 

rådmannen det som mer hensiktsmessig å selge noe av den kommunale boligmassen til private 

aktører. 

 

Informasjon om Hamarøymodellen 

Det henvises til politisk sak som mulige areal som kan brukes til bygging etter Hamarøymodellen, 

som skal opp til behandling i Formannskapet nå i september. Det henvises også til tidligere vedtatte 

bosettingsstrategi for flyktninger i Inderøy kommune hvor Hamarøymodellen også er omtalt. 

 



Rådmannen har forstått det slik at politisk ledelse har behov for mer informasjon om dette 

konseptet. Derfor legges det ved en brosjyre fra Husbanken om temaet. De må understrekes at det 

finnes ulike varianter av Hamarøymodellen. En eventuell vurdering av hva som kan være det mest 

hensiktsmessige for Inderøy kommune, vil bli tatt opp i de politiske beslutningsarenaer ved en senere 

anledning. 

 

 

 

 


