
Rådmannen orienterer april 2018 
 

 

Inderøyturer 
Tilbakeblikk på InderøyTurer 2017 

InderøyTurer 2017 var en kjempesuksess med over 900 deltagere og ca. 38.000 besøk på postene. 

Driftskostnader i 2017, kr. 146.709,- eks. mva.  

Kostnadene fordelte seg slik: 

- Lønn til Frivillig Inderøy  kr.   77.950,- 

- Trykking Brosjyre (6000 stk) kr.   31.200,- 

- Trimpoeng-appen  kr.     9.900,-   (rettigheter til å benytte appen) 

- Annonse sommeravisa  kr.     7.500,- 

- Lion`s for distribusjon  kr.     5.000,- 

- Andre småutgifter  kr.   10.159,- 

- Hovedpremie   kr.     5.000,- 

Finansiering: 

- Tilskuddsmidler   kr    87.387,-   (friluftsmidl., folkeh.midl., Trønderfruktfond) 

- Bruk av bundet driftsfond  kr.   50.000,- 

- Driftsmidler   kr.     9.323,- 

Bedriftene i Den Gylne Omvei sponset oss med 25 gavepremier. 

 

InderøyTurer 2018 

I forbindelse med planlegging av InderøyTurer 2018 har vi hatt fokus på å redusere kostnadene. 

Dette har vært nødvendig fordi det ikke er avsatt penger til InderøyTurer på kommunens 

driftsbudsjett, mulighetene for tilskudd er noe redusert og oppsparte fondsmidler er noe mer 

begrenset enn før.   

 

Følgende kostnadsreduksjoner er planlagt: 

- Planleggingen av årets InderøyTurer forsøkes gjennomført uten innleid arbeidskraft. 

Innsparing kr. 60.000,-.  

- Brosjyren reduseres i omfang ved at bilder kuttes ut og at det settes opp grendevise kart. 

Det trykkes også færre brosjyrer, antallet halveres til 3000 stk. Innsparing kr. 15.000,- 

- Brosjyren distribueres ikke til alle husstander, men legges ut på butikker, turistinfo, skolene, 

Rådhus og deles ut ved alle arr.turer. Innsparing, kr. 7.500,-. 

 

Levafro AS har lovet oss å sette sammen brosjyren for kr. 2000,- om vi leverer kartgrunnlag og tekst. 

 

Vi må regne med å leie inn noe arbeidskraft til oppfølging/vedlikehold av Trimpoengappen gjennom 

sesongen. Omfanget av innleid arbeidskraft vil være betinget av at vi får tilskudd. 

 

Det er søkt om fylkeskommunale friluftsmidler, kr. 60.000,-, og det vil bli søkt om fylkeskommunale 

folkehelsemidler (søknadsfrist – 1. mai).  

 

 

Orientering om organisering av byggeprosjekt helsehus 

Nytt Helsehus Inderøy 

 



Styringsgruppe

BrukergruppeBrukergruppe Brukergruppe

Prosjektleder-
gruppe

Innleid 
prosjektleder -

Team Talde

Interessenter

Sentral brukergruppe

Prosjektorganisering. 

For prosjektet nytt helsehus i Inderøy har man opprettet en styringsgruppe med 3 medlemmer fra 

politikken og 2 faste medlemmer fra administrasjonen. Under denne gruppen har man en 

prosjektledergruppe som består av enhetsleder Eiendom og kommunalteknikk, enhetsleder Bistand 

og omsorg, og innleid prosjektleder for forprosjektet fra Team Talde. Sistnevnte stiller med 

forskjellige personer alt etter hvilket steg man er på i prosjektet. 

Man har opprettet en sentral brukergruppe bestående av representanter fra brukerenhetene i 

kommunen. Denne gruppen vil bestå av fra 6 til 8 medlemmer med god innsikt i tjenesteområdene 

som er påvirket av prosjektet, og som også har lederansvar. Denne gruppen vil være sentral i 

utformingen av rom- og funksjonsprogrammet i anbudsdokumentene. Etter hvert som 

romprogrammet utvikles, vil denne gruppens medlemmer få ansvar for å ta med seg det foreløpige 

arbeidet ned til sine medarbeidere/brukergrupper for å samle inn tilbakemeldinger og forslag, før 

neste iterasjon av planleggingen gjennomføres. På denne måten mener man å kunne oppnå god 

forankring i hele organisasjonen på tjenestenivå. 

Man har begynt arbeidet med å identifisere interessenter ut over egne ansatte, dette være seg 

interesseorganisasjoner, pårørendegrupper, venneforeninger, næringsliv, kultur og idrett, frivillighet, 

IVGS, med flere. Man vil gjennomføre egne møtepunkt med interessentene i forbindelse med 

romprogrammeringen av bygget. Ut over dette er det planlagt allmøter for ansatte tidlig i juni, samt 

folkemøter både på Straumen og i Mosvik i juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Status sykefraværsprosjekt 

Stilling som prosjektleder har vært utlyst og hadde søknadsfrist den 3. april 2018. Etter 

søknadsfristens utløp var det 20 søkere som hadde meldt sin interesse. Det er gjennomført 

innledende samtaler med 10 av søkerne og 5 personer er invitert til førstegangs intervju.  

 

Vi ser for oss at vi bør gjennomføre en andre gangs intervjurunde. Likevel har vi som mål å ha en 

innstilling innen 2-3 uker. 

 

 

Status sykefravær 

Nærværsprosentene for januar og februar viser et høyere nærvær sammenlignet med snitt for de tre 

siste årene. Fortsatt har vi for lavt nærvær, men starten på året er bedre enn snitt for de tre siste 

årene. Når det gjelder overordna aktivitet knyttet til nærvær, så viser rådmannen til politisk 

behandling av mandat for sykefraværsprosjektet (mars 2018) 

 

Nærværsprosent snitt 2015 – 2017 januar: 88,1 %. Resultat i januar 2018: 89,1 % 

Nærværsprosent snitt 2015 – 2017 februar: 88,3 %. Resultat i februar 2018: 90,4 % 

 

 

 

Status regnskap 

Rådmannen orienterer i denne rapporten om regnskapsstatus for driften ved utgangen av april 2018. 

Rapporten gir en prognose for avvik for året. Prognosen baserer seg på regnskap pr. april.  

Rådmannen rapporterer ikke om avvik på årsbasis som vil si at det forventes at årsregnskapet for 

2018 avlegges i balanse. Det er som tidligere år pr april knyttet usikkerhet til avvik fra budsjettet når 

det gjelder skatteinntekter og avsatte budsjettmidler til lønnsoppgjøret, som i 2018 er et 

hovedoppgjør. 
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Forbruket i virksomhetene utgjør 37,9 %, som er om lag 2,9 % over forventet forbruk pr april. Avviket 

skyldes bl.a. periodiseringsavvik som ikke er hensyntatt i forventet forbruk. Enheter har iverksatt 

eller planlegger iverksetting av tiltak, for å redusere merforbruket.  

 

Rådmannen forventer at budsjettrammen holdes, men vil spesielt påpeke usikkerhet for merforbruk 

knyttet til helse, rehabilitering og barnevern, flyktningetjenesten som er under omstilling og 

oppvekstsektoren. Rådmannen følger økonomistyringen tett med bl.a. månedlige rapportering og 

møter for enkelte enheter  

 

Tabell 1: Frie inntekter, finans og avsetninger 

 

Tabell 1 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.  

Tabellen viser regnskap pr oktober, revidert årsbudsjett, opprinnelig årsbudsjett, forbruk pr dato og 

prognose for avvik for året i kroner. 

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2018

Opprinn. 

budsjett 

2018

Regnskap 

2017
Forbruk

Års-

prognose 

avvik

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -19 960 -149 134 -149 134 -152 816 13,4 % -5 392

Ordinært rammetilskudd -65 186 -247 044 -247 044 -238 073 26,4 % 7 273

Skatt på eiendom -5 296 -16 109 -16 109 -3 364 32,9 % 0

Andre direkte eller indirekte skatter 0 -1 050 -1 050 -1 101 0,0 % 0

Andre generelle statstilskudd 0 -2 392 -2 392 -2 433 0,0 % 0

Sum frie disponible inntekter -90 442 -415 729 -415 729 -397 788 21,8 % 1 881

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -451 -3 397 -3 397 -3 607 13,3 %

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 130 14 782 14 782 14 367 27,9 %

Avdrag på lån 7 414 30 200 30 200 31 959 24,6 %

Netto finansinntekter/-utgifter 11 093 41 585 41 585 42 719 26,7 %

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekn. tidligere års regnskapsm. merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 0 3 487 3 487 7 418 0,0 %

Til bundne avsetninger 0 0 0 0

Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk 0 0 0 -7 418

Bruk av ubundne avsetninger 0 -5 770 -5 770 -13 774 0,0 %

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0

Netto avsetninger 0 -2 283 -2 283 -13 774 0,0 %

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

Til fordeling drift -79 349 -376 427 -376 427 -368 843 21,1 %

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 142 628 376 427 376 427 361 187 37,9 %

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 63 279 0 0 -7 656 1 881



Frie disponible inntekter 

Skatteinntekter og rammetilskudd (frie inntekter) 

I opprinnelig budsjett 2018 er det lagt til grunn en befolkning på 6800 innbyggere og en realvekst i 

frie inntekter på 1,3 %. Prognosen baserer deg på inntekstprognosemodellen til KS.    

Frie inntekter (skatteinntekter, rammetilskudd, inntektsutjevning og naturressursskatt) er budsjettert 

med 396,9 mill. kroner.  

Skatteinngangen på landsbasis påvirker kommunens frie inntekter. Prognoser for skatteinntekter pr 

februar er svært usikre. Rådmannen viser til KS sin analyse som viser at skatteinngangen i februar 

2018 var noe lavere enn i samme måned i 2017.  Skatteinntektene i januar og februar er i hovedsak 

knyttet til inntektsåret 2017.   

Rådmannen legger oppdaterte prognoser pr mars 2018 fra STOLP-modellen til grunn for 

årsprognosen. Her anslås skatteveksten for Inderøy kommune til 1,3 % som budsjettert, mens 

anslaget på frie inntekter er vel 1,8 mill. kroner mindre enn budsjettert. Anslaget er som nevnt svært 

usikkert så tidlig i året. 

Inntekter fra eiendomsskatt  

Klagebehandlinga på saker knyttet til eiendomsskatt 2018 er ikke påbegynt. Det er derfor ikke mulig 

å gi anslag på avvik fra budsjettet pr april.  

Utgifter til eiendomsskatt presenteres under fellesområdet, regnskapsskjema 1B.   

Andre direkte og indirekte skatter  

Naturressursskatt og konsesjonsavgift anslås å bli som budsjettert. 

Andre generelle statstilskudd  

Andre direkte skatter omfatter rentekompensasjon fra Husbanken. Med utgangspunkt i mottatte 

inntekter i 2017 forventes inntekter som budsjettert. 

Netto finansutgifter 

I budsjett for 2018 er det lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 1,7 %. Rente på dagens 

lånemasse er pr april er 1,6 %, mens gjennomsnittlig rente de neste 12 måneder er 1,8%. Det er ikke 

budsjettert med økt i rentenivå for 2018. 

Det signaliseres en renteoppgang i 2018 og dette gir en økt risiko for merutgifter. 

Låneopptak for 2017 er ikke gjennomført pr dato. Kommunen har ubrukte lånemidler som pr 1.1 

utgjorde 76 mill kroner. Avdrag skal betales som budsjettert.  

 



Virksomhetsområdene 

Tabell 2 viser regnskap pr. virksomhetsområde (regnskapsskjema 1B), som er en spesifikasjon av 

linjen "fordelt til drift" i 1A.  Tabellen viser regnskap pr april, revidert årsbudsjett, opprinnelig 

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

Regnskap pr april viser et forbruk på 37,9 %, mens det er forventet et forbruk på i gjennomsnitt 35 %. 

Merutgifter i forhold til budsjett skyldes både periodiseringsavvik og reelt merforbruk der det er 

iverksatt eller skal iverksettes tiltak for å redusere aktivitetsnivå slik at budsjettrammen ikke 

overskrides. Det vises til kommentarer pr enhet. 

 

Tabell 2: regnskap pr oktober pr virksomhetsområde 

Politisk virksomhet 

Aktivitetsnivået vurderes iht. budsjettert.  

Fellesadministrasjon, plan, landbruk og miljø 

Aktivitetsnivå pr april ved sentraladministrasjon og enhet plan, landbruk og miljø vurderes å være 

som budsjettert.   

 

Oppvekst 
Rådmannen vurderer at aktiviteten for oppvekstområdet er iht. budsjett. I forbindelse med arbeidet 

med detaljbudsjett 2018 foretok rådmannen en omdisponering innen sektoren, fra fellesområdet for 

å styrke Sakshaug skole, Utøy skole og barnehage og Sandvollan skole og barnehage. Rådmannen 

forventer at rammene overholdes selv om enkelte enheter pr april har noe høyere forbruk enn 

forventet forbruk pr april. 

Oppvekst felles  

Forbruk pr april noe under budsjett som skyldes at utgifter ikke påløper jevnt over året. Aktivitetsnivå 

iht. budsjett. 

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på virksomhetsområde

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2018

Opprinn. 

budsjett 

2018

Regnskap 

2017
Forbruk

Års-

prognose 

avvik

Politisk virksomhet 1 114 3 787 3 787 3 826 29,4 %

Fellesadministrasjon, næring og miljø 8 628 30 906 31 306 26 117 27,9 %

Oppvekst 49 368 128 989 128 647 130 182 38,3 %

Helse, omsorg og sosial 64 748 147 285 147 327 148 095 44,0 %

Kultur og fritid 6 667 15 954 15 954 16 443 41,8 %

Eiendom og kommunalteknikk 9 795 33 645 33 545 35 170 29,1 %

Vann og avløp -1 996 0 0 164

Næring 1 881 4 945 4 945 5 140 38,0 %

Inntrøndelag Regnskap og Lønn 2 259 0 0 0

Fellesområde inntekter 0 0 0 -694

Fellesområde diverse 162 15 416 15 416 1 363 1,1 %

Avskrivninger 0 -4 500 -4 500 -4 620 0,0 %

Sum fordelt på virksomhetsområdene 142 628 376 427 376 427 361 187 37,9 %



Sakshaug skole 

Fastlønn utgjør 37,3 %, noe over periodiseringsnøkkel (36,7 %). Det er budsjettert med reduksjon av 

fastlønnsutgiftene fra august. Funksjonstillegg er for lavt budsjettert dvs. vil gi merutgifter i forhold til 

budsjett. Tiltak knyttet til vikarinnleie og innkjøp skal bidra til budsjettbalanse. 

Mosvik skole og barnehage.  

Forbruk i barnehage er noe høyt, men korrigert for ikke mottatte refusjonsinntekter er det balanse. 

For skolen er inntekter til styrking 1-4. klasse ikke inntektsført. Aktivitet vurderes iht. budsjett. 

Enheten er totalt innenfor budsjett og med dagens drift skal budsjettrammen være tilstrekkelig. 

Røra skole og barnehage 

Forbruk pr april på 37,2 % er høyere enn periodisert budsjett, 

Utøy skole og barnehage 

Forbruket for lønnsutgifter er noe over periodisert budsjett, men vakanse fra 1.8.2018 skal være 

tilstrekkelig til å holde budsjett.  Driftsutgifter generelt, samt drift av SFO over periodisert budsjett. 

Tiltak under vurdering slik at budsjettramme holdes. 

Lyngstad skole og barnehage 

Lyngstad skole og barnehage ligger totalt sett noe over anbefalt nivå i forhold til periodisert budsjett. 

Anbefalt nivå ligger på 35,3% ved utgangen av april, og enheten ligger pr. dato på 42,9%. Årsaken til 

dette er bl.a. at vi forskutterer lønn som skal refunderes fra Trondheim kommune. Enheten har 

større vikarutgifter enn budsjettert, men innsparing på fast lønn. Dette skyldes en innvilget 

permisjon.   

Sandvollan skole og barnehage 

Aktivitetsnivået pr april er noe høyere enn periodisert budsjett, met et forbruk på 44,2% av budsjett.  

Dette skyldes både, fast lønn, utgifter til vikarer og driftsutgift. Merforbruket er hovedsaklig knyttet 

til drift av barnehagen.  Enheten vil arbeide med tiltak for å få redusert utgiftsnivået. 

Inderøy ungdomsskole. 

Forbruk pr april er noe høyt i forbruk. Hovedårsaken til dette er at inntektene er redusert i forhold til 

fosterhjemsplasserte elever med spesialundervisning (refusjonskrav sendes halvårlig), og fordi 

refusjoner fra sykemeldinger er redusert. Dette henger selvsagt sammen med redusert sykefravær, 

og vi bruker da mindre penger til vikarer.  Prognose er merutgifter på ca. 100.000. Enheten vil bli 

justert inn forbruket ved redusert tilsetting fra høsten 2018.   

Helse, omsorg og sosial 

Bistand og omsorg  

Aktivitet vurderes å være som budsjettert.  Lønnskostnader er i balanse og. sykefraværsutgifter er 

nedadgående. Forventer å avlegge regnskap i balanse. 

Helse, rehabilitering og barnevern 

Forbruk pr. april viser et lavere forbruk enn et positivt resultat i forhold til budsjett. Det mangler en 

del inntekter som kommer fra egenbetaling pasienter og Helfo.  

Det er knyttet risiko for merforbruk for vikarutgifter på ledige fastlegehjemmeler. Det vil bli arbeidet 

med å finne kostnadsreduserende tiltak slik at regnskap kan leveres i balanse, 



Flyktningetjenesten 

Pr april er forbruk iht. budsjett når det korrigeres for ikke mottatt integreringstilskudd for 1. termin 

2018 som utgjør ca. kr 6.200.000,-. IMDi forklarer at det er forsinkelse i utbetaling av alle tilskudd.  

Omstilling innen flyktningetjenesten og avvikling av bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger 

går som planlagt og det jobbes med å finne annet arbeid til de som er overtallig. Nærmere 

beskrivelser av konsekvenser av prosessene vil vi komme i rapport pr mai. 

Nav 

Tjenesten er omorganisert og inngår i Inn-Trøndelag fra 1.1.18 der Steinkjer kommune er 

vertskommune. Kommunen skal motta kvartalsvise krav for lønn-sog driftsutgiftene fra Steinkjer 

kommune i forhold til budsjett. Det er derfor ikke regnskapsført utgifter på ansvaret hittil.  

Nav Inn-Trøndelag rapporterer månedlig om utvikling i økonomisk sosialhjelp.  Pr utgangen av mars 

ligger økonomisk sosialhjelp lavere enn periodisert budsjett, og lavere enn pr utgangen av mars 2017. 

Dette skyldes færre stønadsmottakere enn i 2017.   

Kultur 

Forbruk pr april utgjør 41,8% og skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett der tilskudd 

utbetales for lengre perioder, samt at inntekter ikke er mottatt. Aktivitet vurderes å være iht. 

budsjett. 

Kommunalteknikk  

Totalt sett er aktivitet iht. budsjett. Regnskapet pr april viser driftskostnader på 33 % mot forventet 

forbruk 34,4 %. I dette ligger også at husleie legene, medlemskap brannvesenet, samt 

brøytekostnader for første halvår er regnskapsført.  

På inntektssiden ligger utleie kommunale boliger på 32,87 %, mot forventet 33,33 %. Dette er bedre 

enn tidligere år. Det har vært 2 leiligheter ledige i påvente av en avklaring, og disse skal nå leies ut 

fremover. 

Vann og avløp  

Ingen vesentlige avvik fra budsjett. 

Næring 

Aktiviteten vurderes å være i henhold til budsjett.  

Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Forbruk pr april er noe over forventet forbruk iht. budsjett. Det anslås et merforbruk på omlag 

190 000 som skyldes mindreinntekter på grunn av opphør av oppdrag, samt merutgifter lønn. Det 

arbeides med tiltak bla reduksjon av innleie av vikarer og konsulentbistand, samt økte inntekter 

knyttet til utvidelse av et oppdrag. 

 

Fellesområder 

Salg konsesjonskraft forventes å bli i henhold til budsjett.  



Utgifter vedrørende eiendomsskatt:  

Det er budsjettert med 920 000 kroner til videreføring av utvidelse av eiendomsskatteområdet. Etter 

en vurdering vil det være behov for en styrking tilsvarende mindreutgiften i 2017 på 260 000. 

Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med avleggelse av årsregnskap 2017.  

Pensjonskostnadene: Det er ikke mottatt oppdaterte prognoser for pensjonsutgifter. Kommunen har 

budsjettert iht. prognoser fra aktuar og forventer at budsjett er tilstrekkelig.  

Lønnsoppgjør. Det er i budsjettet lagt til grunn en årslønnsvekst på 3 %. 6,4 mill. kroner er budsjettert 

på fellesområdet og ikke fordelt på virksomhetene.   

Resultatet av lønnsoppgjøret for 2018 er ikke kjent pr dato.  

Avskrivninger/overføringer av kapitalkostnader fra vann og avløp: Kostnads- og inntektsføring av 

avskrivninger er lagt til samme ansvarsområde og skal i utgangspunktet komme ut med netto lik 0 - 

og dermed ikke påvirke resultatet. I tillegg til ordinære avskrivninger blir kapitalkostnader fra vann og 

avløpsområdet som kompensasjon for kapitalkostnader, regnskapsført slik at vi budsjetterer med en 

netto inntekt.  Avskrivninger regnskapsføres årlig på høsten.  

 

Status salg av kommunal eiendom 
Oppdatering vil bli gitt i møte. 

 

 

Kommunebarometer 
Inderøy kommune havner på 151. plass i den foreløpige utgaven av kommunebarometeret 2018 fra 

Kommunal Rapport. Plasseringen er da korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Hvis 

man bare ser på nøkkeltallene og ignorerer de økonomiske forutsetninger, er kommune på en 224. 

plass. Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Målt mot resten av 

kommune-Norge er nøkkeltallene samlet sett midt på treet. Det er en overvekt av nøkkeltall som 

viser en positiv utvikling det siste året, når man tar hensyn til hvor tungt vektet hvert nøkkeltall er i 

barometeret. Likevel er dette ørlite etter normalen for Kommune-Norge. Det henvises for øvrig til 

vedlagte rapport for en nærmere utdyping av tallgrunnlaget 

 

 
 



 

Vedrørende asfaltering Sundsøya 
Kommunen har gjennomført dialog med 3 tilbydere for vegprosjektet i 2018, der blant annet 

Sundsøya inngår. Alle tre tilbydere var samstemte i å anbefale kommunen andre løsninger enn asfalt 

eller knust asfalt på grunn av grunnforholdene. Å legge asfalt her vil være en kortsiktig investering da 

man vil få mange hull i dekket etter rimelig kort tid. Det samme gjelder ved bruk av fresasfalt. Begge 

disse alternativene vil kunne medføre slaghull og stående vann etter kun få år. Dette har sin årsak i 

dårlige grunnforhold. 

Entreprenørene anbefaler en løsning med for eksempel et ligninbehandlet grusdekke. 

Grunnforholdene vil medføre at også et slikt grusdekke vil få hull, men det kan enkelt repareres ved å 

høvle plassen innimellom. Dette er ikke gjennomførbart med asfalt eller fresasfalt. Fresasfalt er for 

eksempel vanskelig å få reparert på en god måte, og man risikerer at større flak løsner. Vegvesenet 

har benyttet Lignin i grusveger med hell, og man får en veldig fin og holdbar grusoverflate 

sammenlignet med konvensjonelle grusdekker. I tillegg ville asfalt eller frest asfalt gitt problemer i 

forhold til overvann og fallforhold på området. Det er veldig flatt, og man ville vært nødt til å fjerne 

en del masse for å få fall ut fra bygningene. Lignin kan blandes inn i eksisterende grusdekke med 

tilførsel av litt ny masse for eksempel. 

 

 

Ny plan for digital infrastruktur fase IV 
Administrasjonen jobber med ny plan for digital infrastruktur fase IV. Planen forventes framlagt som 

egen sak for formannskap i maimøtet. Planen vil inneholde status for digital infrastruktur pr. april 

2018 og vil samtidig inkludere nye områder som er under planlegging i neste runde. Disse vil 

inkludere Bartnesgrenda, Verdalsgrenda, Grønnesby, Røra i retning Sund Folkehøgskole i tillegg til 

Framverran.  

Inderøy kommune vurderer også å søke Fylkeskommunen om tilskudd til bygging av enda ei 

mobilmast i Inderøy. Trøndelag Fylkeskommune har initiert 5 MNOK i egen pott som kan omsøkes av 

alle kommunene i Trøndelag til bygging av nye mobilmaster. Dette vil vi komme tilbake til i planen 

som legges fram. Utbygging starter i disse dager med strekningen Straumen – Skarnsundet samt at vi 

også er i ferd med å ferdigstille for offentlig innkjøp områdene Stokkan – Letnesgrenda, Sandvollan 

og Røra Nord. Vi vil også skrive avtale med grunneier samt Telenor eller Telia som førsteoperatør i ny 

mast på Ørdalen i løpet av april 2018. Vi forventer en langt bedre mobildekning på vestsiden av 

Skarnsundet, i Skarnsundet for båttrafikk samt også i retning mot Framverran. Her er vi også i 

kontakt med Steinkjer kommune som ser nytten av ei framtidig utbygging av bredbånd i Framverran 

for Verrastranda sin del og potensialet som også ligger i ny mobilmast på Ørdal. Dette vil være noe av 

innholdet i ny plan som kommer til politisk behandling i mai. 

 

  



Status økonomisk sosialhjelp 

 
 

 
 

 

 

 


