
Rådmannen orienterer februar 2018 

 

Alternativ skolesvømming – status i utredningsarbeidet 

Den 08.02.2017 hadde Formannskapet til behandling sak om Svømmeundervisning –rehabilitering av 

basseng – Sund Folkehøgskole. 

 

Vedtaket i denne saken ble som følger: 

 

«Med utgangspunkt i tidligere saksutredning, samt de nye momentene som har kommet fram i 

saken, støtter ikke kommunen planene om rehabilitering av svømmebassenget på Sund 

folkehøgskole.» 

 

Vedtak fattet i sak 37/16, behandlet i kommunestyret den 24.06.2016 oppheves. 

 

For å ivareta kommunens plikt til forsvarlig svømmeundervisning, får rådmannen fullmakt til å inngå 

avtale med en annen bassengtilbyder innenfor den økonomiske rammen som er beskrevet i denne 

saken. Avtalen vil bli gjort gjeldende fra skoleåret 2017/18. 

 

Ved planlegging av bassengundervisningen, bes rådmannen om å benytte det kommunale bassenget i 

Mosvik i større grad enn i dag. 

 

22.02.2017 ga Kommuneoverlege Sund folkehøgskole dispensasjon for drift skoleåret 2017/18.  

Det er ikke aktuelt å gi videre dispensasjon og Sund folkehøgskole er informert om dette. Rektor ved 

Sund folkehøgskole ga den 19.12.2017 tilbakemelding på e-post om at det ikke vil bli aktuelt for dem 

å gjøre de nødvendige utbedringene. 

 

Det vises til sak 2013/1753 -12 i Hovedutvalg folk: Svømmeundervisning – rehabilitering av basseng – 

Sund folkehøgskole. 

 

Med utgangspunkt i nevnte vedtak har rådmannen fulgt opp saken slik at Inderøy kommune fortsatt 

kan drive forsvarlig svømmeundervisning i tråd med de kompetansemål som skal nås på ulike 

klassetrinn. 

 

3. og 4. klasse kan få tilstrekkelig tilbud ved at vi benytter bassenget i Mosvik. (Kommer tilbake til 

Sandvollan skole senere i notatet). 7. og 8. klasse må i et basseng som er dypere enn Mosvik 

bassenget dersom man skal nå kompetansemål. 

 

Administrasjonen har vært i kontakt med Verdal kommune og Dampsaga bad i Steinkjer. Verdal 

kommune har gitt tilbakemelding på at de har ingen ledig kapasitet, dermed har vi ikke hatt noe mer 

dialog med dem om evt. avtaleinngåelse. 

 

Administrasjonen i Inderøy kommune har etablert en dialog med Dampsaga bad i Steinkjer, og det 

foreligger utkast til avtale. Kostnadene for leie av bassenget er innenfor de økonomiske rammene 

som er satt av til svømmeundervisning. Avtalen ivaretar en leieperiode på 5+5 år. 

 

Det er vurdert om Sandvollan skole også skal ha svømmeundervisning for 3. og 4. klasse i Dampsaga 

bad. Først og fremst fordi reisevei til Dampsaga bad på Steinkjer vil bli kortere enn til Mosvik 



bassenget. Administrasjonen vurderer det til at kostnaden med en slik ordning blir vesentlig større, 

men er forsvarlig med tanke på rammen som er til disposisjon. 

 

På den annen side må man være beredt til å møte spørsmål som tar opp at alle trinn som har rett til 

svømmeundervisning i Inderøyskolen skal ha et likeverdig tilbud. I denne sammenheng kan dette 

bety undervisning i samme basseng for samme trinn. Det vises også til vedtak i Hovedutvalg hvor det 

blant annet heter: «Ved planlegging av bassengundervisningen, bes rådmannen om å benytte det 

kommunale bassenget i Mosvik i større grad enn i dag.» 

 

Det er med utgangspunkt i det siste at rådmannen lander på at elevene på Sandvollan likevel får 

svømmeundervisning i Mosvik. 

 

Med utgangspunkt i dette er det planlagt følgende bruk av Dampsaga bad for skoleåret 2018/2019: 

 

  

Inderøy 

ungdomsskole 

89 elever 

Kjører 

annenhver uke 

med gruppe på 

44/45 elever 

Tirsdag 

  

I badet deles 

gruppen i to 45 

minutter 

svømmeundervisning 

og 45 trening/leik 

Avgang buss 

09.00 

  

I bassenget fra 

09.30 – 11.00 

Retur buss 

11.00 

(Buss venter på 

Steinkjer) 

  

  

Sakshaug skole 25 elever Mandag 

  

45 minutter 

svømmeundervisning 

og 45 minutter 

trening/leik 

Avgang buss 

08.15 

  

I bassenget fra 

08.45 – 10.15 

Retur buss 

10.15 

Denne bussen 

venter ikke, 

drar til Inderøy 

og henter 5 

skoler 

Sandvollan og 

Røra skole 

Sandvollan 13 

7.klassinger og 

Røra 10 

7.klassinger 

(Til sammen 23 

elever) 

 

Mandag 

  

45 minutter 

svømmeundervisning 

og 45 minutter 

trening/leik 

Avgang buss 

10.45 

  

I bassenget fra 

11.15 – 12.45 

Retur buss 

12.45 

(Buss venter i 

Steinkjer) 

 

 

 

 

Utøy, Lyngstad 

og Mosvik skole 

28 elever Mandag 

  

45 minutter 

svømmeundervisning 

og 45 minutter 

trening/leik 

Avgang buss 

10.45 

  

I bassenget fra 

11.15 -12.45 

Retur buss 

12.45 

 

(Buss venter i 

Steinkjer) 

  

  

Praktisk organisering av bruken av Dampsaga bad evalueres etter hvert skoleår. 

 

Når det gjelder kjøring til svømmeundervisning vil det legges ut på anbud og det jobbes med å lage et 

konkurransegrunnlag for å innhente beste tilbud. 



Det kan være aktuelt å vurdere å hente inn tilbud på dette hvert år.  

 

Ved bruk av Mosvik bassenget har vi lagt inn samme kostnadsramme som skoleåret 2017/18. I følge 

enhet for kommunalteknikk vil det ikke utgjøre vesentlig større kostnad fordi om flere elever 

benytter bassenget. 

 

Ved behandling av saken i februar 2017 ble det tatt høyde for at Inderøy kommune kan komme i den 

situasjon at det må tas ansvar for en lånegaranti gitt ved siste rehabilitering av bassenget på Sund 

(2013). Dette lånet skal innløses innen 2028. 

 

Ved en tilbakebetaling over 11 år, utgjør dette i overkant av kr 300 000 pr. år (avdrag på kr. 252 400 

pluss renter). Kravet vil ligge på Sund folkehøgskole, og det vil være Sund sin betalingsevne som 

avgjør dette. Dersom Sund folkehøgskole ikke kan innfri sitt lån kan Inderøy kommune bli stilt til 

ansvar for dette i kraft av den lånegaranti som er gitt. (100 % lånegaranti) 

 

Konklusjonen fra Administrasjonen: 

Leie av basseng på Dampsaga bad til svømmeundervisning for 7. og 8. klassene i Inderøyskolen gir et 

tilbud som hever kvaliteten i svømmeundervisningen. Dette til en lavere pris enn vi har betalt for leie 

av bassenget på Sund skoleåret 2018/19. 

 

3. og 4. klassingene ved Sandvollan skole tilbys i denne omgang å bruke Dampsaga bad skoleåret 

2018/19. Evalueringen på vår 2019 tar innover seg en vurdering på om dette er en ordning vi skal 

fortsette med. Avtaleutkastet må ta høyde for dette.  

 

3. og 4.klassingene på Mosvik, Lyngstad og Utøy benytter bassenget i Mosvik til svømmeundervisning 

som før. I tillegg gis 3. og 4. klassene ved Røra og Sakshaug skole svømmeundervisning i Mosvik 

bassenget og det betyr at man imøtekommer ønske om en økt bruk.  

 

I tillegg åpner avtalen opp for at alle 3.klassinger i Inderøy kommune har gratis inngang i Dampsaga 

bad med betalende ledsager, er dette å betrakte som et godt tilbud hvor elevene får anledning til 

mere svømmetrening. (Ikke i ferier) 

 

Avtalen åpner også opp for at alle ansatte i Inderøy kommune får tilbud om avtalegiro på Bad og 

Gym ved Dampsaga Bad for kr. 360 pr mnd. (med 12 mnd. binding). 

 

Status eiendomsskatt 

13. februar vedtok sakkyndig nemnd for eiendomsskatt skattetakster som grunnlag for 

eiendomsskatt 2018.  

Som grunnlag for taksering har sakkyndig nemnd utarbeidet rammer og retningslinjer for arbeidet. 

Sakkyndig nemnd har i arbeidet med disse sett på tilsvarende dokument fra flere andre kommuner 

både i nærheten og noen lengre unna. Nemnda har også lagt vekt på uttalelser og anbefalinger fra 

Finansdepartementet. Det er ulikt hvor omfattende slike rammer og retningslinjer er i de ulike 

kommunene, men hovedpunktene er gjenkjennelige men med noen lokale tilpasninger.  

Det arbeidet som er utført til nå er en alminnelig taksering og den vedtatte skattetaksten skal stå i 10 

år. For å fastsette sjablonger har sakkyndig nemnd innhentet opplysninger fra meglere og takstmenn 

tilknyttet Norges Takseringsforbund i tillegg til at de har sett på et stort antall omsetninger fra de 

siste årene. Dette har også resultert i de ulike sonene kommunen er delt inn i.  



Befaringspersonell har foretatt befaringen, men har ikke kompetanse til å fastsette taksten 

Oppgaven deres er å legge til rette for den formelle verdsettelsen i sakkyndig nemnd.  

Sakkyndig nemnd hadde møte 13. februar 2018, og i dette møtet ble skattetakstene vedtatt. Etter at 

administrasjonen har utført de nødvendige oppgaver i kommunens dataprogram for utskriving av 

skattesedler, er disse klar for utsending de første dagene i uke 8. Skatteliste har blitt offentliggjort 

fredag 23. februar 2018. Den skal ligge ute til offentliggjennomsyn i tre uker. Offentliggjøringen 

annonseres i Inderøyningen og Trønder-Avisa samt på kommunens hjemmeside og på Facebook.  

Fra dato for offentliggjøring av skatteliste er det 6 ukers klagefrist. I denne perioden vil 

eiendomsskattekontoret være bemannet for å kunne gi veiledning i tidsrommet mellom kl. 10:00 og 

14:00 på hverdager.  

Det er tilrettelagt for å kunne levere klage elektronisk i tillegg til papir. Det vil også bli lagt ut en mal 

på kommunens hjemmeside som kan være til hjelp for å kunne utforme en klage.  

Eiendomsskattekontoret vil fortløpende foreta en gjennomgang av klagene ved mottak og sende ut 

brev med bekreftelse på at klage mottatt og antatt behandlingstid. Deretter vil klagene bli forberedt 

for videre behandling i sakkyndig klagenemnd som har planlagt å starte behandlingen 3. mai 2018. 

Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid klagebehandlingen vil ta da det er avhengig av antall klager 

som kommer inn. 

Ved innføring av generell eiendomsskatt har det vært knyttet en del usikkerhet til prognosene for 

skatteinntekten. Tar man med reduksjon av promille som kom i budsjettvedtaket og endringer på 

noen eiendommer viser et endelig resultat før klagebehandling at skatteinntekten ligger kr. 212 000 

under budsjett. Dette vil si at inntektsnivå på eiendomsskatt vil bli redusert til kr. 15 897 000. Dette 

er før det er foretatt klagebehandling. Klagebehandlingen vil også kunne medføre en ytterliggere 

reduksjon. Endringene vil bli justert som en del av rapporteringen for første tertial.   

 

Kort oppsummering av gjennomførte skolebesøk 

Assisterende rådmann gjennomfører i disse dager, tradisjonen tro, skole- og barnehagebesøk på alle 

enheter. Det er, etter rådmannens vurdering, nyttige og interessante møter.  

Besøkene er delt i to;  

1. Utvidet møte med sentrale aktører i skole og barnehage: rektor/enhetsleder, 

assisterende rektor/stedfortreder/inspektør, styrer, tillitsvalgte fra 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet 

2. Medarbeidersamtale med enhetsleder/rektor 

Aktuelle tema for alle enhetene: 

 Læringsmiljø  

o Skolen: tilpasset opplæring, klasseledelse, vurdering for læring, leseopplæring/SOL, 

trivsel/skolemiljø m.m. 

o Barnehagen: leik og læring, språkutvikling/begrepslæring, fysisk aktivitet, kosthold 

m.m.   

 Arbeidsmiljø for ansatte 

o Nærvær/sykefravær, HMS, personaltiltak 

o Felles møtearenaer/samarbeid på enheten 

 Utviklingsområder/satsingsområder 



o Skole fra rektor og ansattes ståsted  

o Barnehage fra styrer og ansattes ståsted 

 

Andre tema er bl.a.: samarbeid skole/barnehage - heim, resultat fra brukerundersøkelser (elev-, 

lærer- og foreldreundersøkelser og nasjonale prøver), kompetansebehov etc. 

Enhetsleder/rektor setter opp mål for enheten med tilhørende tiltak. 

 

Informasjon om antall barn som lever under fattigdomsgrense 

Informasjon om antall barn som lever under fattigdomsgrensen er hentet fra BUFDIR sine sider. 

Tallene som kommer er fra 2015 for kommunen og fra 2016 for fylker og landet.  Det står videre at 

det kommer nye tall i løpet av februar 2018. I Inderøy er barn i husholdninger med vedvarende 

lavinntekt 9,6 % (131 barn). Dette er 2016 tall. 

 

Klimasats – søknad om støtte til klimasatsning i kommunene 

Det henvises til følgende vedtak i sak om budsjett og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, hvor 
det blant annet heter: Rådmannen bes søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til klimatiltak 
gjennom "Klimasats", innen frist 15.februar 2018. Rådmannen bes søke slik støtte hvert år innenfor 
økonomiplanperioden.  
 

Med utgangspunkt i dette har administrasjonen foretatt følgende: 

Inderøy kommune har sendt inn 2 søknader til Miljødirektoratete om støtte til klimasatsing innenfor 

fristen den 15.02.18.  

 Den ene søknaden gjelder etablering av elbillading innenfor offentlige bygg i Straumen. Tanken 
er å etablere hurtigladere ved offentlige bygg på Venna og ved Inderøyheimen. Det søkes om 16 
stk. ladestasjoner med et samlet kostnadsoverslag på kr. 360.000.- Det er lagt opp til et tilskudd 
på 50%. Resten må kommunen finansiere selv.  

 I tillegg har Inderøy kommune mottatt en søknad fra Musøra Borettslag. De ønsker å etablere 
elbillading med 26 ladepunkter. Det samla kostnadsoverslaget er på kr. 125.000.- I dag er ikke 
elanlegget i borettslaget dimensjonert for hurtigladere så kostnadene med å grave ny 
hovedkabel er medregnet. 

 

Bruk av kompetansemidler innenfor oppvekst 

Kompetansemidler siste to skoleår, 2016-2017 og 2017-2018, er brukt på to områder: 

1. Kompetanse for kvalitet  

Dette er en årlig statlig satsing med tilbud til lærere om å ta inntil 30 studiepoeng per 

skoleår. Kostnadene for kommunen varierer noe fra år til år, avhengig av hvilke fag lærere tar 

studiepoeng i og antall lærere som gis tilbud.  Inderøy kommune har hatt som mål at mellom 

fire og seks lærere skal kunne få tilbud om videreutdanning gjennom denne ordningen. 

Skoleåret 2016-2017 var det fem lærere som gjennomførte videreutdanning; to av dem med 

utgangspunkt i utdanningsfondet. Det ble tatt studiepoeng i fagene engelsk (2), norsk (2) og 

andrespråksopplæring. Skoleåret 2017-2018 er det fire lærere som tar videreutdanning i 

engelsk (2), matematikk og kunst og håndverk.  

 

2. Kompetanseløft i engelsk og regning, 2016-2017 og 2017-2018  

Inderøy kommune har valgt, etter dialog med tillitsvalgte og ledere, å løfte alle lærere i 

Inderøyskolen disse to skoleårene. Dette skjer gjennom et samarbeid med NORD universitet 



som gir forelesninger i fagene engelsk og regning/matematikk. Tema: didaktikk (hva, 

hvordan, hvorfor), kartlegging, vurdering for læring, progresjon, verktøy.  Målsetting: 

Fremme nysgjerrighet, kreativitet, undring, egenvurdering. 

Skoleåret 2016-2017 deltok kun barneskolene. Siste skoleår har også Inderøy ungdomsskole 

deltatt.   

 

I tillegg er det en styrer som i 2017-2018 tar styrerutdanningen (30 st.p.) 

 

Status utvikling Spiren 

De fleste kjenner til at Inderøy kommune hadde inkludert salg av Sakshaug skole som en del av 

framtidig investering i bygging av AKSET kultur- og skolesamfunn. Tanken og ideen om å etablere 

Sakshaug skole til å bli «noe annet» enn en skole, er tuftet på tanken om at Spiren kan bli en driver 

og en arena hvor mennesker møtes og hvor vekst og utvikling kan skje. Vi har klart å samle privat 

næringsliv hos Tindved og Rockegården, kommunale tjenester via Flyktningetjenesten og BUA 

Inderøy samt Frivilligheten med Frivillig Inderøy og Fellowship MC mot mobbing. I tillegg jobbes det 

med prosjektbaserte tjenester for barn og unge i alle aldre – et Makerspace i Paviljongen. 

Makerspace betyr rett oversatt – et «Gjørerom» og er et sted laget for å fremme innovasjon og 

entreprenørskap og kan beskrives med følgende punkter: 

 En samlingssted for den som liker å "mekke", skru, fikse, prototype eller annet som kan 

gjøres med verktøy enten vi snakker om IKT/ programvare eller fysiske verktøy  

 Hensikten er å utveksle og dele kunnskap, erfaringer sammen med andre for å realisere 

muligheter eller skape praksis koblet til en tanke/ idé. 

 Gi alle som ønsker det tilgang til samlingsstedet i Paviljongen for å få tilgang til verktøy, 

maskiner og utstyr som trengs for å bygge, teste og utvikle. 

Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen med kr. 250 000,- etter søknad fra Frivillig Inderøy. 

Gjørerommet vil også være del av Interreg.prosjektet som Inderøy kommune, Frivillig Inderøy og 

Flyndra AS deltar i sammen med Åre kommune. Inderøy kommune sitt bidrag for å realisere dette 

prosjektet er rom i Paviljongen. Dette hadde sannsynlig ikke vært mulig i dag uten at IK står som eier. 

 

Spiren har blitt en lokalisering og en god blanding av funksjoner og mennesker som så vidt har 

startet. Vi åpnet lokalene 05.12.17 og det er nå på nyåret vi har startet opp. Vi har tro på at hele 

Spiren kan bli et «Gjørerom» hvor mennesker med ulik bakgrunn, ståsted, kunnskap og kultur som 

kan berike og utfordre hverandre for å kunne utnytte nye muligheter for å skape vekst og utvikling i 

Inderøy kommune.  

«Et tydelig trekk er å gå fra et tradisjonelt syn på forretningsmodeller som en nærmest lineær 

penge-, verdi- eller ressursstrøm til at det må sees som et økosystem hvor kreftene forsterker 

hverandre, og dermed øker hastighet og omfang når de først slår inn. Morgendagens nye 

forretningsmodellene er bygget på grunnleggende andre forutsetninger enn dagens. 

Hovedtrekket er at man ser behovet som skal dekkes og samtidig hvilken verdi eller tjeneste 

man vil skape. Hvordan kommer etter hva og hvorfor. Oppsummert får vi bruker drevet 

innovasjon og utvikling –og forretningsmodellene preges av dette.» 

Ref.: http://www.smartinnovationnorway.com/digitalisering/sluttbruker-utfordrer-eksisterende-

forretningsmodeller/  

http://www.smartinnovationnorway.com/digitalisering/sluttbruker-utfordrer-eksisterende-forretningsmodeller/
http://www.smartinnovationnorway.com/digitalisering/sluttbruker-utfordrer-eksisterende-forretningsmodeller/


Økonomi i Spiren 

Som det framkommer er det fortsatt et uutnyttet potensiell innenfor lokalene til Tindved. I denne 

sammenheng nevnes likevel at man nettopp har kommet i gang og at man i det videre kommer til å 

ha forsterket fokus på markedsføringstiltak, både innenfor og utenfor kommunens grenser. 

 

Driftskostnader knyttet til Spiren framkommer i oversikten nedenfor: 

Lønnsutgifter: kr. 727 500,- 

Driftsutgifter: kr. 627 000,- 

Sum:            kr. 1 354 500,- 

 

Vi har med andre ord tatt utgangspunkt i at Spiren vil gå i balanse i 2018 driftsmessig. 

 

Status rekruttering Helsesøster 

Aktiviteten innenfor flyktningetjenesten vil betydelig trappet ned i og med at bofellesskapet for 

enslige mindreårige avvikles i juni måned. 

 

8,8 årsverk er overtallig i og med at døgndrifta opphører fra juli måned. Det er alt gjennomført møter 

med tillitsvalgte og ansatte og det er innført stillingsstopp i kommunen. I løpet av mars måned vil det 

bli vurdert om noe av de overtallige vil få tilbud om ledige stillinger/vikariater i kommunen. 

Oppsigelser vil vi prøve å unngå men det kan ikke utelukkes. Her kan det ligge en ukjent utgift i og 

med at arbeidsgiver må betale lønn i oppsigelstid. 

 

Leietakere på Spiren (tidligere Sakshaug skole) 

Plassering Leietaker Avtale/ forslag Kr. Pr. år        Areal Mva/ ikke mva Kommentar 

Kjeller under SFO Rockegården v/ Yngve H. Forslag  kr. 25 000,00   100 m2 ?  ikke mva. Ikke ferdigstilt og avtalt pt. 

Kjeller under Paviljongen MC Fellowship Forslag  kr. 30 000,00   100 m2 ?  ikke mva. 
inkl. strøm estimert kr. 5 
000/år 

SFO - delen Frivillig Inderøy Livslaget Avtale  kr. 80 000,00   150 m2   Avtale fram til 01.11.18 

SFO - delen Frivillig Inderøy Avtale  kr. 80 000,00   150 m2  ikke mva.  
1. etg. Spiren       

 
 Avtale  kr. 26 190,00   13,5 m2  ekskl.mva.  

    Avtale  kr. 27 825,00   11,25 m2  ekskl.mva.  

  Avtale  kr.18 000,00  
 Åpent 
landskap  ekskl.mva.  

  Avtale  kr. 27 825,00   11,25 m2  ekskl.mva.  
ikke benyttet potensiale Tindved Kulturhage Potensiale  kr. 257 000,00     

       

2. etg. Spiren       

 Flyktningetjenesten Avtale  kr. 980 000,00   450 m2?  ikke mva.  

       

       

       

Total leieinntekt pr. 16.02.18    kr  1 262 225,00     

Total potensiell leieinntekt    kr  1 519 225,00     

       

       

       
 



Øvrig reduksjon i budsjettet for flyktningetjenesten består i at det er flyttet 0,8 stilling helsesøster til 

driftsbudsjettet for helsesøstertjenesten. Styrkingen av helsesøstertjenesten over budsjettet for 

flyktningetjenesten skjedde i 2015 og 2016 samtidig med økt bosetting av flyktninger og ikke minst 

familiegjenforening. Nå er situasjon slik at antallet personer til bosetting går ned og dermed minker 

integreringstilskuddet som skal finansiere hele driften av Flyktningetjenesten. Dette vil si 

helsesøsterstillingene, finansiert over budsjettet fra flyktningetjenesten i utgangspunktet må tas ut. 

Rådmannen ser det imidlertid som hensiktsmessig at disse helsesøsterstillingene opprettholdes – 

blant annet på bakgrunn av politiske signaler om at denne tjenesten bør styrkes. Rådmannen ser seg 

imidlertid nødt til å finansiere disse stillingene med midler som i utgangspunkt var satt av til 

familievikar/helsesøster. Denne framgangsmåten vil altså medføre at man klarer å opprettholde 

dagens dekningsgrad innenfor helsesøstertjenesten.  

 

Videre ble enhetslederstillingen finansiert over budsjettet for flykningetjenesten. Dette kunne 

forsvares fordi at svært mye tid ble brukt av enhetsleder til å drifte en flyktningetjeneste som 

plutselig skulle bosette mer enn dobbelt så mange personer som opprinnelig planlagt. Nå er 

utgiftene til enhetslederstilling flyttet tilbake til ansvar 320. 

 

Sakshaug barnehage, Sakshaug barneskole, Ungdomskolen og Mosvik barnehage har siden 2015 fått 

styrking i form av ekstra ressurser til lærere, assistenter og morsmålassistenter det har årlig utgjort 

ca. kr 1.425.000,-. Fra og med andre halvår 2018 så vil denne styrkingen bli redusert til 46 % lærer i 

norsk Sakshaug barneskole og 100 % assistent i Sakshaug barnehage. Det er ikke forventet noen 

familiegjenforening i 2018, men en kan ikke utelukke at det kan være barn i skolepliktig alder blant 

de 10 personen som kommunen skal bosette i 2018. Her må man i så fall gjøre en ny vurdering av 

behovet for styrking i opplæring i norsk som andre språk. 

 

 

Status og framdrift kvalitetsplan oppvekst 

Organisering av arbeidet: ny plan er fast på agenda `n i samarbeidsmøter mellom rektorer og styrere. 

Det har vært en bred involvering av ansatte i skole og barnehage for å komme fram til felles 

fokusområder for de neste fire årene. Arbeidsgruppen, bestående av ass. rådmann, rådgiver 

oppvekst og styrer og rektor fra Mosvik skole og barnehage, er midt i skriveprosessen.  

Arbeidsgruppa har bygd opp planen på følgende måte: 

o Forord 

o Innledning 

o Mål for arbeidet 

o Barnehagens plattform 

o Skolens plattform 

o Felles fokusområder for skole og barnehage i perioden 2018-2021 

 Digital læring, digitalisering i skole og barnehage 

 Livsmestring; fysisk og psykisk helse 

 

o Handlingsplan med tiltak 

Det er naturlig å involvere FAU/Inderøy kommunale foreldreutvalg snarlig i arbeidet.  

Planen sendes ut på høring i april-mai. 

Ny kvalitetsplan for oppvekst blir temasak i marsmøtet (20.03.18). 

 

 



Rapportering fra NAV Inn-Trøndelag 

Som kjent har NAV Inderøy godt inn i et større interkommunalt samarbeid og er nå en del av NAV 

Inn-Trøndelag. Det er i denne sammenslåingsprosessen at man har vært opptatt av gode 

rapporteringsrutiner, slik at man, til tross for at Steinkjer kommune nå har arbeidsgiveransvar for den 

kommunale delen av NAV, fortsatt har oppdatert informasjon om blant annet den økonomiske status 

innenfor primært økonomisk sosialhjelp. Dette er særlig viktig siden det har vært utfordrende å 

holde kontroll på kostnadsnivået innenfor dette. 

 

Økonomisk status for økonomisk sosialhjelp legges ved til orientering, men også for å få eventuelle 

innspill på om at denne rapporteringen gir tilfredsstillende informasjon. 

 

Orientering om pågående prosesser, samt framdriftsplan innen næring og beslektede områder 

Det henvises til vedlagte oversikt for å få et nærmere innblikk i pågående prosesser innenfor 

oppgaveportefølje til næringssjefen. Hensikten med å orientere om dette er at mange av de 

beskrevne oppgaver har vært gjenstand for politisk interesse, og dermed vurderes det som 

interessant for politikken å få et innblikk i hvilke framdriftsplaner man har tenkt å legge opp til i de 

ulike prosessene. 

 

Status digital infrastruktur 

Inderøy kommune har gjennomført to innbyggermøter på AKSET med beboere langs Straumen-

Skarnsundet sammen med NTE Bredbånd som vant anbudet på strekningen. Begge møter har vært 

positive og tilslutningen til å være med på utbyggingen har vært godt. Møtene ble gjennomført i 

slutten av januar 2018 og IK forventer oppstart av anlegget rundt påsketider.  

Tirsdag den 05.02.18 ble det gjennomført møte med innbyggere i Stokkan – Letnesgrenda i det lokale 

forsamlingshuset. Det ble orientert om felles anbud hvor Stokkan – Letnes vil få 1. prioritet når 

utbygging starter. I tillegg ble det også orientert om ny mobilmast på Ørdal. Her er IK i god dialog 

både med Telia og Telenor for å etablere ei ny mast. Framdriftsplan er satt til ca. 1 år fra oppstart til 

drift av ny mobilmast. Masta kan gi langt bedre dekning på vestsiden av Skarnsundet samt i retning 

Venneshamn og mot Forsell. 

 

Inderøy kommune har gjennomført innbyggermøter samt digitale møter med Telia og Telenor (ny 

mast Ørdal), to møter med Straumen – Skarnsundet, møte med Stokkan/ Letnesgrenda i Stokkan 

grendehus samt møte med innbyggere Røra – Vollan (Røra Nord). Det siste møtet ble gjennomført 

13.02.19 og inkluderte også innbyggere fra Steinkjer kommune. Inderøy kommune har også tatt 

ansvar for 19 gnr./ bnr. som tilhører Steinkjer kommune siden disse alle grenser opp til vår 

kommunegrense med Steinkjer. Inderøy kommune har regulert dette i en avtale med Steinkjer. Vi 

gjennomførte dette møtet sammen med Grethe Waaseth som er ansvarlig for bredbånd i Steinkjer 

kommune. Erfaringene etter dette møtet er udelt positive siden alle innbyggere fra Steinkjer 

kommune uttrykte stor tilfredshet med at de nå ble med i utbyggingen til Inderøy og Inderøy 

kommune fikk også skryt av Steinkjer for en grundig og inkluderende prosess. Honnøren rettes til 

både Arne Gunnar Kvaal og Erlend Gudding som dyktige planleggere og prosjektledere. 

 

Status Klokkarstu 

Sissel Norum og Ellen Giskås startet arbeidet i januar 2018 med istandsetting av Klokkarstu. Her har 

IK gjort avtale med Flyndra AS for å rydde 2. etasje og ta godt vare på materiale som kan gjenbrukes. 

IK forventer at arbeidet vil pågå til over sommeren 2018 før Klokkarstu igjen kan åpnes – da med 

tilgang til 2. etasje samt eget bad og kjøkken (adskilt). Det vil også bli jobbet med forslag til nye 

vedtekter og formål til hvordan Klokkarstu skal brukes/ leies ut i framtiden. Dette vil pågå parallelt 



med istandsetting av Klokkarstu hvor målsetting er vedtak før åpning av Klokkarstu etter 

istandsetting er ferdig. 

 

Status kommunedelplan for E6 Åsen – Mære 

 Inderøy kommune fikk tilsendt kommunedelplan for ny E6 Åsen- Mære den 19.12.2017 . Statens 
vegvesen oversendt planforslaget  for at kommunene skulle ta den videre planbehandlingen med 
offisiell  

 høring og vedtak av planen i kommunestyrene.  

 Inderøy kommune hadde planlagt å 1. gangs behandle planforslaget i februar for deretter å 
sende det på høring.  

 I starten av februar mottok kommunen melding fra Bane Nor  at de ønsket et samordningsmøte 
med Statens vegvesen og kommunene før de startet sin behandling. I dette møtet kom det frem 
at de ønsket mer tid  

 for å utvide planområdet til kommunedelplanen da de hadde planer om utretting av 

jernbanelinjen på flere steder innenfor planområdet.  

 Bane Nor vil oversende et brev i slutten av februar 2018 der de anmoder Statens vegvesen om å 
utsette den videre behandlingen . Inderøy kommune har mottatt en epost fra Statens vegvesen 
med orientering om dette.  

 Kommunene Verdal, Levanger og Inderøy samt Trøndelag fylkeskommune hadde et felles møte 
den 13.02.18 om hvorledes kommunen bør ta den videre behandlingen. Levanger og Verdal 
ønsker ytterlige avklaringer 

 om sine kryssløsninger og mente de hadde god tid på behandlingen av kommunedelplan for ny 

E6 Åsen- Mære.  

 Med denne bakgrunn ønsker rådmannen nå å fremskynde arbeidet med kommunedelplan Røra 
så den blir sendt på høring vår/sommer 2018 og vedta av plan september/ oktober 2018.  

 I kommunedelplan Røra vil det da bli båndlagt en hensynssone som en ny E6 kan bli omfattet av.  

 Statens vegvesen vil være til stede på formannskapsmøtet den 28. februar for å orientere om 
situasjonen og svare på spørsmål.  

 

  



Status årsregnskap 2017 pr. 21.02.2018 

Årsregnskapet for 2017 er pr 21.02.18 ikke avlagt, og er omlag en uke forsinket i forhold til frist. 

Rådmannen forventer at regnskapet er avlagt i løpet av uke 8. 

 

Rådmannen orienterer med dette om foreløpig regnskapsresultat og avvik fra budsjett, med 

bakgrunn i regnskapet pr 21.02. Det gjenstår noe arbeid med å kvalitetssikre regnskapet, men 

rådmannen forventer ikke at kvalitetssikringen vil medføre vesentlige omposteringer.  

 

Driftsregnskapet for 2017 viser et samlet netto mindreforbruk for 2017 på omlag 8 mill. kroner.  

 

Netto driftsresultat er negativt kr 2,4 mill. kroner, -0,4 % av driftsinntektene.  

Netto driftsresultat er bedre enn budsjettert, men dårligere en kommunens mål og norm for et 

akseptabelt driftsresultat.  Målsettingen om netto driftsresultat  på 2% av driftsinntektene, omlag 11 

mill kroner er ikke nådd. Netto driftsresultat for 2017 ligger an til å blir 13,4 mill kroner lavere enn 

målsetting. 

 

Kommenterar til regnskapet omtales nærmere under. 

 

Om tabellene 

Driftsregnskapet for 2017 framgår av tabell 1 og 2. Tabellene viser regnskap i forhold, revidert 

årsbudsjett, opprinnelig årsbudsjett, forbruk pr dato og prognose for avvik for året i kroner.  

 

Tabell 1 viser driftsregnskapets inntekter og utgifter, samt avsetninger og bruk av fond, netto 

driftsresultat og årets mindreforbruk. 

 

Tabell 2 viser regnskapet for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger og bruk av avsetninger 

(regnskapsskjema 1A).  Nederst i tabellen framkommer "til fordeling drift" som viser hva som er til 

disposisjon av frie inntekter når finansutgifter og avsetninger/bruk av avsetninger er regnskapsført. 

Forbruket i virksomhetene framkommer på linjen "fordelt til drift". Differansen mellom "til fordeling 

drift" og "fordelt til drift" er årets mer- eller mindreforbruk. 

Videre regnskap pr. virksomhetsområde (regnskapsskjema 1B), og er en spesifikasjon av linjen 

"fordelt til drift". 



 
Tabell 1: Økonomisk oversikt driftsregnskap 2017 

 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2017

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016
Forbruk Avvik

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -23 932 -26 262 -26 294 -23 314 91,13 % -2 330

Andre salgs- og leieinntekter -49 162 -47 786 -46 777 -42 307 102,88 % 1 375

Overføringer med krav til motytelse -89 441 -69 628 -67 766 -78 435 128,45 % 19 812

Rammetilskudd -238 073 -235 768 -236 268 -230 405 100,98 % 2 305

Andre statlige overføringer -30 506 -20 416 -20 416 -24 681 149,42 % 10 090

Andre overføringer -771 0 0 -51 771

Inntekts- og formuesskatt -152 816 -148 350 -148 350 -148 070 103,01 % 4 466

Eiendomsskatt -3 364 -3 245 -3 245 -3 360 103,67 % 119

Andre direkte og indirekte skatter -1 101 -1 150 -1 150 -1 049 95,76 % -49

Sum driftsinntekter -589 167 -552 606 -550 266 -551 673 106,62 % 36 560

0

DRIFTSUTGIFTER 0

Lønnsutgifter 292 614 276 704 271 975 276 994 105,75 % -15 910

Sosiale utgifter 67 187 69 008 68 008 66 630 97,36 % 1 822

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. Tjenesteprod.83 917 79 919 79 814 74 160 105,00 % -3 998

Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjensteproduksjon67 612 64 337 64 199 63 817 105,09 % -3 275

Overføringer 38 133 33 905 38 598 34 965 112,47 % -4 228

Avskrivninger 30 806 21 745 21 745 28 280 141,67 % -9 060

Fordelte utgifter -655 363 413 -1 025 -180,41 % 1 019

Sum driftsutgifter 579 612 545 981 544 752 543 820 106,16 % -33 631

0

Brutto driftsresultat -9 555 -6 625 -5 513 -7 853 144,21 % 2 929

0

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 0

Renteinntekter og utbytte -3 607 -3 683 -3 683 -3 803 97,93 % -76

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på lån -27 -65 -30 -9 40,77 % -38

Sum eksterne finansinntekter -3 633 -3 748 -3 713 -3 811 96,94 % -115

0

EKSTERNE FINANSUTGIFTER 0

Renteutgifter og låneomkostninger 14 367 19 687 19 687 12 797 72,98 % 5 320

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 31 959 29 851 29 851 21 500 107,06 % -2 108

Utlån 80 100 30 22 79,54 % 20

Sum eksterne finansutgifter 46 405 49 638 49 568 34 319 93,49 % 3 233

0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 42 772 45 890 45 855 30 507 93,21 % 3 118

0

Motpost avskrivninger -30 806 -23 177 -23 177 -28 280 132,92 % 7 629

Netto driftsresultat 2 412 16 088 17 165 -5 625 14,99 % 13 676

0

BRUK AV AVSETNINGER 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk-7 418 -7 418 0 -10 915 100,00 % 0

Bruk av disposisjonsfond -14 264 -14 024 -15 124 -8 453 101,71 % 240

Bruk av bundne fond -910 -2 074 -2 041 -3 768 43,87 % -1 164

Sum bruk av avsetninger -22 592 -23 516 -17 165 -23 136 96,07 % -924

0

AVSETNINGER 0

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 2 457 0

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 7 418 7 428 0 16 112 99,87 % 10

Avsatt til bundne fond 4 761 0 0 2 774 -4 761

Sum avsetninger 12 179 7 428 0 21 343 163,96 % -4 751

0

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -8 001 0 0 -7 418 9755802,08 %

Økonomisk oversikt - Driftsregnskap 2017 pr 21.02



Som det framgår av tabell 1 over, regnskapsskjema  økonomisk oversikt drift,   viser foreløpig 

regnskap for 2017  et mindreforbruk på 8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak frie inntekter som ble 

5,8 mill. kroner høyere enn budsjettert, samt netto finansutgifter som ble 3,1 mill lavere enn 

budsjettert . 

Netto finansutgifter er 3,1 mill kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak det lave 

rentenivået og som har resultert i mindreutgifter på 5,3 mill. kroner. Det er i 2018 betalt 2,1 mill 

kroner mer i avdrag enn budsjettert. Dette skyldes at innbetalingen av beregnet meravdrag er et 

anslag. 

Regnskapet for virksomhetsområdene viser et netto merforbruk på 1,2 mill. kroner.  

Rådmannen viser til omtale av resultat pr virksomhetsområde senere, men vil spesielt trekke fram 

vesentlige endringer i flyktningetjenestens økonomi.  Reduksjonen i bosetting av nye flyktninger har 

resultert i vesentlige mindre inntekter. Kostnadsnivået er ikke tilpasset dette. Regnskapet for 

flyktningetjenesten avsluttes med netto merforbruk på 5,7 mill. kroner som påvirker årets 

mindreforbruk. 

 

 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2017

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016
Forbruk Avvik

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -152 816 -148 350 -148 350 -148 070 103,01 % 4 466

Ordinært rammetilskudd -238 073 -235 768 -236 268 -230 405 100,98 % 2 305

Skatt på eiendom -3 364 -3 245 -3 245 -3 360 103,67 % 119

Andre direkte eller indirekte skatter -1 101 -1 150 -1 150 -1 049 95,76 % -49

Andre generelle statstilskudd -2 433 -3 416 -3 416 -2 916 71,23 % -983

Sum frie disponible inntekter -397 788 -391 929 -392 429 -385 801 101,49 % 5 859

0

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 0

Renteinntekter og utbytte -3 607 -3 683 -3 683 -3 803 97,93 % -76

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 14 367 19 687 19 687 12 797 72,98 % 5 320

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 31 959 29 851 29 851 21 500 107,06 % -2 108

Netto finansinntekter/-utgifter 42 719 45 855 45 855 30 495 93,16 % 3 136

0

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 0

Til dekn.av tidl. års regnskapsm. merforbruk 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 7 418 7 428 0 16 112 99,87 % 10

Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0

Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -7 418 -7 418 0 -10 915 100,00 % 0

Bruk av ubundne avsetninger -14 264 -14 024 -15 124 -8 453 101,71 % 240

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0

Netto avsetninger -14 264 -14 014 -15 124 -3 255 101,78 % 250

0

FORDELING 0

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 2 457 0

Til fordeling drift -369 333 -360 088 -361 698 -356 104 102,57 % 9 245

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 361 332 360 088 361 698 348 686 100,35 % -1 244

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -8 001 0 0 -7 418 8 001

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2017

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016
Forbruk Avvik

Fra regnskapsskjema 1A:

361331,97 360 088 361 698 348 686 100,35 % -1 244

Fordeling på virksomhetsområder

Politisk virksomhet 3 826 3 697 3 687 3 454 103,50 % -129

Fellesadministrasjon, næring og miljø 26 326 29 240 29 050 28 500 90,04 % 2 913

Oppvekst 130 182 128 220 126 949 128 421 101,53 % -1 962

Helse, omsorg og sosial 148 079 143 301 142 404 139 610 103,33 % -4 778

Kultur og fritid 16 443 16 741 16 652 16 090 98,22 % 298

Eiendom og kommunalteknikk 35 170 35 122 34 719 33 317 100,14 % -49

Vann og avløp 164 -588 -588 -2 -27,93 % -752

Næring 5 140 4 545 4 545 1 115 113,09 % -595

Inntrøndelag Regnskap og Lønn 0 0 0 0 0,00 % 0

Fellesområde inntekter -694 -1 217 1 533 261 57,04 % -523

Fellesområde diverse 1 315 5 037 1 569 2 814 26,10 % 3 723

Avskrivninger -4 620 -4 500 -4 500 -4 894 102,67 % 120

Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 490 5 677 0 0,00 % 490

Sum fordelt 361 332 360 088 361 698 348 686 100,35 % -1 244

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet 2017, fordelt på virksomhetsområder

2. Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet



Tabell 2: Frie inntekter, finans og avsetninger 

Kommentarer til virksomhetsområdene 

Rådmannen rapporterte for andre tertial om balanse totalt sett på grunn av større skatteinntekter og 

lavere finansutgifter enn budsjettert. Rådmannen anslo et merforbruk knyttet til virksomhetene på 

2,3 mill. kroner i hovedsak knyttet til helse, rehabilitering og barnevern og oppvekst.   

Regnskap for 2017 viser et merforbruk i virksomhetene på 1,244 mill kroner. 

 

Politisk virksomhet 

Regnskapet viser et merforbruk på vel 100 000 kroner. 

 

Administrasjon 

Administrasjon har et mindreforbruk på om lag 3 mill kroner. Dette skyldes både netto merinntekt av 

HUNT 4, samt at utgifter til utviklingsarbeid ikke har påløpt som budsjettert. 

 

Oppvekst 

Aktiviteten for oppvekstområdet er rapportert noe høyere enn budsjettert som i andre tertial ble 

anslått til om lag 1 mill. kroner, 

Regnskapet viser et netto merforbruk på 1,9 mill kroner, 1.5 % av budsjett.  Merforforbruket knytter 

seg til drift av flere av skolene. Det største merforbruket knyttes til Sakshaug skole, Utøy skole og 

barnehage  og Sandvollan skole og barnehage.  

 

Helse, omsorg og sosial 

I andre tertial rapporterte rådmannen om et anslått merforbruk for 2017 på 1,3 mill kroner knyttet til 

helse, rehabiltering og barnevern. Regnskapet viser en netto merutgift på sektoren på 4,7 mill., som 

skyldes merutgifter flyktningetjeneten 5,5, merutgifter ved enhet helse,rehabiltering  og barnevern 

2,2 og NAV 0,9 mill. kroner. Bistand og omsorg har en innsparing på  om lag 4 mill kroner. 

I 2017 har flyktningetjenestens økonomi endret seg drastisk. Gjennom året har rådmannen avventet 

avklaringer mht mottak av flyktninger som er blitt lavere enn forutsett. Dette påvirker enhetens 

budsjett vesentlig. Regnskap for 2017 viser et netto merforbruk på 5,7 mill. kroner. Dette skyldes at 

overføringer fra staten er mindre enn forventet og kostandsnivået ved enheten har vært uforandret. 

Kostnadsnivået er spesielt knyttet til bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger samt 

kostnader knyttet til netto merutgift til bosatte flyktninger i Inderøy kommune i 2015 og 2016.  

Rådmannen har saldert netto drift mot opprinnelig budsjettert bruk av fond på 2 mill kroner.  Videre 

har rådmannen reversert vedtaket om bruk av flyktningefondet til legetjeneste og NAV. Dette for å 

tilpasse bruk av flyktningefondet. Flyktningefondet utgjør pr dato 6 mill kroner. 

Rådmannen vurderer det ikke som rett å bruke flyktningefondet til å dekke årets merutgiftene da 

fondet er ment å dekke netto merutgifter for bosatte flyktninger over en lengre periode. 

Rådmannen/enhetsleder har iverksatt tiltak for å tilpasse driften til anslått inntektsnivå.  

 

Kultur 

Rådmannen har gjennom året iverksatt flere tiltak for at budsjettrammen overholdes. Regnskapet 

viser et mindreforbruk på 0,3 mill kroner. 

 

Kommunalteknikk  

Regnskapet er avlagt i balanse. 



Vann og avløp  

Vann er avsluttet med avsetning til selvkostfpnd vann som pr 31.12.17 utgjør 2,56 mill kroner. 

Selvkostområde avløp er avlagt med merforbruk. Merforuket var større enn selvkostfond, og 

regnskapet er avsluttet med uinndekket underskudd på 165 537 kroner. Dette belaster 

driftsregnskapet i 2017. Kommunetregnskapet får dette tilbakeført i senere år. 

 

Næring 

Regnskapet viser et merforbruk på i underkant av 0,7 mill kroner.  

 

Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Regnskap er avlagt i balanse.  

 

Fellesområder 

Regnskapet omfatter bla ugifter til innføring av eindomsskatt, salg av konsesjonskraft og budsjetterte 

merutgifter pensjon. Regnskapet viser mindreutgifter på 3,8 mill kroner og blant annet skyldes 

pensjon. Salg av konsesjonskraft og utgifter til arbeid med innføring av eiendomsskatt er som 

budsjettert. 

 

 

Salg av kommunal eiendom – framdrift 

Rådmannen har fått i oppdrag om å selge kommunal eiendom. Utgangspunkt for dette oppdraget er 

blant annet helse- og omsorgsutredningen og politisk sak som omhandler bruk av Hamarøy 

modellen. Salg av kommunal eiendom blir også satt på sakskartet på bakgrunn av nylig vedtatte 

retningslinjer for salg av kommunal eiendom. 

Rådmannen har hatt et innledende møte hvor følgende tema ble diskutert: 

- Hvilke eiendommer som først og fremst ønskes solgt. Her tar man utgangspunkt i at man 
prioriterer kommunehuset i Mosvik, Vangen, Bakkeli, samt kommunale boliger på Røra etter 
Hamarøymodellen. 

- Om én eller flere eiendommer skal selges med vilkår 
- Generelt om videre framdrift i salgsprosessene 

 

Rådmannen ser for seg at det legges fram en sak om dette i mars/april, som tar stilling til ovennevnte 

punkter. 

 

Bru til Muustruparken 

Inderøy kommune har tatt ansvar for å etablere ei ny bru til Muustrøparken som vil bekostes av  

spillemidler i all hovedsak samt forskjønning i trekanten med plen i forbindelse med inngang til 

Muustrøparken og en beplantning og belysning langs FV 755 fra sentrumsrundkjøring til Coop Extra. 

Dette arbeidet er tenkt finansiert gjennom tidligere avtale inngått mellom grunneier og Inderøy 

kommune samt spillemidler, egenkapital fra Inderøy kommune og mulig bidrag fra NVE.   

Inderøy kommune er ferdig med planlegging og har innkalt til et møte med grunneier hvor Coop 

Extra er etablert for å skape enighet om planlagte tiltak. Dette møtet vil avholdes like over påske 

hvor kommunen og grunneier møtes for å se på planene. Ved enighet om en slik plan vil Inderøy 

kommune innkalle 3 aktører som kan være aktuelle til å gjennomføre arbeidet. Dette vil først skje 

etter at møtet med grunneier er gjennomført og konsensus etablert. Inderøy kommune har god 



dialog med distriktssjef i NVE for at de skal vurdere å ta kostnadene med å «rydde» i Granaelva 

nedenfor kulp slik at oppgang for fisk gjøres bedre. NVE skal ta dette opp internt og melde tilbake til 

Inderøy kommune hvordan de stiller seg til et slikt forslag med å svare for kostnadene med flytting av 

stein osv. for å legge et godt grunnlag for fiskens oppgang i elva. 

Inderøy kommune har et tidsperspektiv for dette prosjektet med å starte opp etter at telen har 

forsvunnet – les: sannsynlig rundt påsketider - og gjennomføre prosjektet innen sommerferien 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


