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Status Kølhagan 

Kølhagan ble besluttet utsatt med anbudsfrist fra 05.06.18 til 22.06.18 samt forflytning av oppstart 

prosjekt fra 20.06.18 til 01.09.18 og forventet ferdigstillelse innen 01.05.19. Inderøy kommune ved 

prosjektleder Espen Storstad hos Talde AS har vært i dialog med flere entreprenører som melder 

tilbake at det er en fordel med forlengelse av både svarfrist og oppstart av prosjekt pga. høy 

ordreinngang og mange avtalte anleggsjobber. Inderøy kommunes utgangspunkt for ferdigstillelse av 

Kølhagan var innen årsskiftet 2018/ 2019, men uansett ville ikke anlegget tas i bruk før til våren 2019. 

Sett fra dette perspektivet vil ikke forflyttede frister gjøre noen forskjell på forventet bruk av 

Kølhagan. Et annet aspekt som også var avgjørende for flytting var å unngå anleggsarbeid i Kølhagan i 

juli/ august som er primærsesong også for Rødbrygga. Ved å flytte anleggsstart til september unngår 

vi for store konflikter med næringsdrivende i nær tilknytning til anlegget. Et tredje moment for å 

flytte frister handler også om at vi ønsker at flere legger inn tilbud om gjennomføring. Vi ønsker en 

bredest mulig konkurranse. Målsettingen er at Kølhagan står ferdig og er klar til bruk når sesongen 

2019 starter som også var vårt utgangspunkt for anlegget. 

 

Status utvikling av Lensmyra 

Inderøy kommune har vært i kontakt med Torbjørn Aasheim hos NTE for å få lagt høgspent over 

Lensmyra i jord. Her har vi også vært i tett dialog med Austad Maskin AS som har deltatt i dialogen 

med NTE. Eskil Austad har startet fradeling av sine tomter og her vil det etablere seg tre nye aktører i 

løpet av høsten 2018. Inderøy kommune har bestilt ny nettstasjon med ekstra isolasjon slik at 

byggegrensa til stasjonen blir 1 meter mot 4 meter på stasjoner som ikke er ekstra isolert. Inderøy 

kommune har også vært i kontakt med Steinkjer kommune ved Bodil Vekseth for å starte avklaringa 

av roller til kommunene. Det vil i løpet av juni bli jobbet med å ta kontakt med aktørene som i dag 

har eierinteresser på Lensmyra for å etablere et selskap som kan starte opparbeiding av tomt 

tilhørende Steinar Lorås i dag. Her har Inderøy kommune en signert avtale om kjøp av denne tomta 

så fort arealplan for Røra er vedtatt. Det trengs å etablere et selskap som har arbeidskapital nok til å 

starte bearbeiding av tomter iht. vedtatt arealplan for Lensmyra. Her støtter Inderøy kommune seg 

på tidligere rapporter fra 2015 laget av Proneo som foreslår dette som en start på utviklinga av 

Lensmyra Næringspark. 

 

Status omstillingsprosess og kostnader nedleggelse av Fløya 

Bofellesskapet startet opp i desember 2016 med 8 årsverk i turnus i tillegg er det 1,8 årsverk i 

tjenesteleder og husmor. Som følge av at Inderøy kommune ikke har fått flere 

bosettingsanmodninger for enslige mindreårige flyktninger, har vi sett oss nødt til å avvikle drifta av 

bofellesskapet.  

 

Kostnadsaspektet knyttet til bofellesskapet er forsøkt synliggjort i tabellen nedenfor:  



 

Utgift Tilskudd  

2016 utgift drift kr 1.581.000 ( i 
beløpet er en investering for å 
sette i stand Fløya på kr 
450.000) 

2016 statstilskudd kr 2.348.000  

2017 utgift drift kr 8.050.000 2017 statstilskudd kr 6.087.000   

2018 utgift drift kr 3.700.000 2018 statstilskudd kr 6.409.600 Drift av bofelleskapet avsluttes 
i juli. Fortsatt utgifter til EM til 
livsopphold ut 2018 

Sum                            13 331 000 14 844 000  

 

Som det framkommer har driftskostnadene knyttet til bofelleskapet vært ca. 1,5 mill. kroner lavere 

enn hva vi har mottatt av tilskudd. Dette mindreforbruket blir brukt til å finansiere alternative 

botilbud til tidligere beboere av bofelleskapet (livsopphold, husleie, mm. til 7 personer), samt 

lønnsutgifter til tidligere tjenesteleder for bofelleskapet, som er omplassert til flyktningetjenesten. 

 

Prosessen med å finne annet arbeid til ansatte er i sluttført. Omstillingsprosessen har gitt oss 

kostnader knyttet til: 

 Merkostnad for oppsigelsestid er 1 månedsverk fagarbeider. 

 Merkostnad for 3 ansatte med høyskoleutdanning som er blitt plassert i stillinger som i 

utgangspunktet var utlyst for fagarbeider. 

 

Anslagsvis vil merkostnader knyttet til ovenstående være ca. 160 000,-. Omstillingsprosessen vil også 

ha økonomiske konsekvenser for 2019. 

 

I tillegg kommer administrative kostnader som i all hovedsak er 60 timeverk på personalrådgiver og 

50 timeverk på enhetsleder innenfor helse. I tillegg har vi brukt 3 tillitsvalgt 2 – 3 møter med ansatte 

og allmøter anslagsvis 30 timer. 

 

 

Status etablering av stilling som samhandlingskoordinator for kommunene for å ivareta 

samhandling med Helse Nord-Trøndelag  

Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012. Kommunene i regionen (gamle Nord-Trøndelag, 

samt Osen og Bindal) engasjerte da en prosjektleder for samhandlingsreformen, ved hjelp av 

skjønnsmidler. Denne ordningen hadde kommunene i omlag 6 år, fram til midten av mai måned i 

2017, da prosjektperioden gikk ut. Steinkjer kommune hadde arbeidsgiveransvaret og 

kontorplasseringen til prosjektlederen var i KS Nord-Trøndelag sitt kontorfellesskap i Fylkets hus, på 

Steinkjer. I prosjektperioden har det vist seg at kommunesektoren har hatt god nytte av denne 

fellesressursen. Sektoren har blitt satt i stand til å sette aktuelle samhandlingssaker på dagsorden i 

samhandlingsarenaer med spesialisthelsetjenesten. Kommunene med avtale med Helse Nord-

Trøndelag har kunnet vært samkoordinert, både i enkeltsaker og saker av mer overordnet karakter, 

hva gjelder samhandling mellom kommunesektor i nordlige Trøndelag og Helse Nord-

Trøndelag/Regionalt helseforetak. 

Formålet med avtalen er å styrke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten, her representert ved kommunene som har underskrevet samarbeidsavtalen 

med Helse Nord-Trøndelag. 



Kommunene Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Indre Fosen, Inderøy, Steinkjer, Verran, 

Snåsa, Lierne, Røyrvik, Høylandet, Flatanger, Nærøy, Vikna, Leka og Bindal har innen utgangen av 

desember 2017 gitt en positiv tilslutning til samarbeid om videreføring av stillingen. I etterkant har 

det vist seg at det var 7 kommuner som valgte å ikke slutte seg til et slikt samarbeid. Dette ble tatt 

opp på rådmannssamlingen den 3. mai og der var tilbakemeldingen fra rådmannskollegiet at de 

kommunene som tidligere har sagt ja til etablering av en felles samhandlingskoordinator fortsatt 

ønsker en slik felles ressurs. 

  

Rådmannskollegiet ble også enig om at en skulle spisse oppgavebeskrivelsen, samt at stillingen skulle 

lyses ut som et 2-årig engasjement med evaluering. Dette for å gjøre et forsøk på å få med de siste 

kommunene også. Med utgangspunkt i dette ble det utarbeidet et nytt saksframlegg som de 7 

kommunene kunne bruke i en ny politisk runde. 

  

Uavhengig av om de øvrige kommunene tilslutter seg samarbeidet, blir utgiftene for Inderøy 

kommune det samme. Hvis ikke alle blir med, må en redusere stillingsressursen noe. Ansettelse av 

ressurs vil ikke skje før i slutten av dette året. 

 

Vedrørende tilbakemeldinger om drikkevann i Inderøy kommune 

Inderøy vannverk har vært blitt gjort oppmerksom på at det har vært en del skepsis knyttet et 

kjemikalie, vannglass som vi bruker i vannrenseprosessen i vannbehandlingsanlegget ved Røfloa. Det 

er også ytret en bekymring for eventuelle negative helseeffekter dette kjemikalet har i kombinasjon 

med at deler av ledningsnettet består av eternittledninger. Vannverket har blitt gjort klar over dette 

via personer som har observert innlegg fra personer i gruppen på sosiale media.  

 

Kommunen opplever at det spres feilinformasjon som kan svekke innbyggernes tillit til drikkevannet. 

Derfor har vannverket i etterkant kontaktet eget fagnettverk Norsk vann, kommunelegen, 

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet for å avklare eventuelle skadelige følger ved bruken av 

vannglass, og om kombinasjonen med eternittledninger kan ha noen uheldige effekter. 

 

I slutten av mai ble kommunen kontaktet av Trønder-avisa med spørsmål rundt ryktene om 

helsefarlig drikkevann på Inderøy som går i en del av kommunen. Avisa har vært i kontakt med både 

kommunen og Mattilsynet i tillegg til de som er så skeptiske til vannet, at de henter drikkevann fra 

Steinkjer kommune. 

 

Basert på vannverkets kommunikasjon med Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Norsk vann, pluss 

eget studie av dokumentasjon på området, er det ingen holdepunkt for å si at det skal være noen 

risiko forbundet med bruken av vannglass, eller bruken av det i kombinasjon med eternittrør. Det er 

heller slik at bruk av vannglass i kombinasjon med eternittrør er mer gunstig enn bruk av eternittrør 

uten vannglass tilsatt vannet. I tillegg til at det brukes som en hjelpekoagulant og til pH-justering, kan 

det brukes til å begrense korrosjon på ledningsnettet. 

 

Inderøy bruker det først og fremst i renseprosessen, men man har dokumentert positive effekter på 

tilstanden til ledningsnettet som en følge av bruken av vannglass. Vannglasset reagerer med 

overflaten i ledningene og danner en beskyttende film som hindrer videre nedbryting av ledningene. 

For eternittledningene hindrer vannglasset av kalsiumet i sementen løser seg opp i vannet. Ved bruk 

av vannglass hindres denne nedbrytingen av sementen, og følgelig hindrer man at drikkevannet 

eksponeres for sementen. 

 



Inderøy vannverk var det første vannverket som tok i bruk vannglass i Norge i 1995, og det er gjort en 

rekke forsøk på Inderøy. Inderøy brukes som en referanse i fagmiljøet når det gjelder bruken av 

vannglass. I 2010 var der over 210 vannverk som brukte vannglass i drikkevannsbehandlingen. På 

Innherred bruker blant andre Levanger kommune vannglass i drikkevannet. 

 

I sin tilbakemelding i juni i år oppsummerer Matilsynet med at «Basert på våre tilsyn viser vannverket 

at de leverer trygt, godt vann med god drikkekvalitet». Inderøy vannverk forholder seg til Mattilsynet 

som tilsynsmyndighet, og gjeldende forskrifter og regelverk. 

 

 

Behov for nye takster for eiendomsskatt 2019. 

Eiendommene som til nå er klassifisert som verk og bruk vil fra 01.01.2019 bli klassifisert som 
næringseiendommer.  
Dagens verdsettelsesprinsipp for verk og bruk er substansverdi – med substansverdi/teknisk 
gjenanskaffelsesverdi menes dagens gjenanskaffelsesverdi med fradrag for slit, elde og 
utidsmessighet.  
 
Hvordan kan man finne frem til substansverdi? 
Det er rettspraksis på at bruk av sjablonger er en akseptert fremgangsmåte jf. Høyesterettsavgjørelse 
i bl.a. Sydvaranger-dommen. 
«Nemnda må etter min mening ved substansverdiberegninger kunne fastsette teknisk verdi med 
utgangspunkt i sjablonger; det vil si enhetspriser som bygger på et relevant gjennomsnitts- eller 
erfaringsprisnivå. Det er fra kommunens side under prosedyren for Høyesterett opplyst 
at sjablongene har vært forankret i lokale pris- og omsetningsdata. Bruk av slike standard 
enhetspriser er antakelig - om ikke den eneste - så i hvert fall den mest praktiske fremgangsmåten. 
 
Sakkyndig nemnd i Inderøy kommune fastsatte sjablonger for verk og bruk gjeldende fra 01.01.2016.  
 
Ved utvidelse av eiendomsskatteområdet til også å gjelde annen næringseiendom fra 01.01.2017, 
foretok sakkyndig nemnd en vurdering av sjablonger for disse eiendommene.  
Nemnda fant ikke grunnlag for å behandle andre næringsbygg med andre sjablonger enn hva som var 
gjeldende for verk og bruk. 
 
Jf. lagmannsrettens dom i saken om Brotorvet kjøpesenter. 
«Så lenge kommunen kommer frem til eiendommens salgsverdi etter «innretning, bruksegenskaper 
og lokalisering», jf. eiendomsskatteloven § 8 A-2, kan det ikke være avgjørende hvilke metoder som 
benyttes for verdsettelsen. Det er således heller ikke relevant å sammenlikne med hvordan dette 
gjøres i andre kommuner.» 
Avgjørelsen fra lagmannsretten ble ikke tillatt fremmet for Høyesterett. 
 
Etter sakkyndig nemnd sin oppfatning ville det medført usaklig forskjellsbehandling hvis man skulle 
benytte ulike sjablonger på butikker tilknyttet verk og bruk eller butikker i andre næringsbygg. 
 
 
§ 8 A-2 Verdet  
(1)Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 
brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda fir under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av 
næringseigedom skal setjast til tekninsk vedre når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter reglane 
i første punktum.  
 



For kontorbygg og liknende næringsbygg som ikke har sterkt spesialiserte funksjoner, er det praksis 
for at verdien kan beregnes på grunnlag av faktisk og forventet leieinntekt, men jf. Brotorv-dommen 
er det akseptert at verdsettelsen foretas ved bruk av sjablonger. 
 
Det er ifølge Regjeringens budsjettdokumentet ikke bare det vi forbinder med produksjonsutstyr som 
skal tas ut. Hvis det på eiendommen er taksert med en sjablong som også inneholder spesielle 
ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg etc. skal også disse tas ut. Da kan det være nødvendig med ny takst. 
Vi har ikke praktisert at dette har inngått i sjablongen.  Det er kun det «strippede» bygget med 
standard infrastruktur som skal inngå i taksten, og som gjør det i våre takster.  
 
Anlegg for varme, kjøl og frys inngår i oversikt over produksjonsutstyr, og kan derfor tas ut av taksten 
og vil videre utgjøre grunnlaget for nedtrapping. 
 
Det er med utgangspunkt i denne begrunnelsen at eiendomsskattekontoret vurderer det slik at det 
ikke er nødvendig med en ny taksering. Dette vil imidlertid bli diskutert i sakkyndig nemnd som 
endelig vil ta stilling til om det skal foretas en retaksering. Dette vil skje i løpet av august. 
 
 

Status skatteoppkrever 

Som kjent har kommunene Steinkjer og Verran i forbindelse med forhandlinger om 

kommunesammenslåing kommet fram til at skatteoppkreverkontor i Verran skal bli styrket med 

innkrevingsfunksjonene fra lønn og regnskap. Dette vil si at denne oppgaven blir overført fra Inn-

Trøndelag regnskap og lønn til skatteoppkreverkontor i Verran. 

 

I etterkant av vedtak om kommunesammenslåing har dette vedtaket blitt fulgt opp i form av at 

styringsgruppen økonomi har gjort en vurdering av denne delen av intensjonsavtalen. Denne 

styringsgruppen har i denne sammenheng kommet med følgende tilrådning til fellesnemnda for nye 

Steinkjer kommune: «Intensjonsavtalens forutsetning om at Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor 

styrkes med innkrevingsfunksjonen fra lønn og regnskap og oppgaver knyttet til utbetaling, 

innfordring og oppfølging av Husbankens virkemidler reverseres.»   

 

Dette begrunnes med at en løsning som skissert i intensjonsavtalen vil bli mer kostnadskrevende enn 

dagens løsninger og mindre effektive. De viser også til at innkrevingsfunksjonene som i dag ligger til 

InnTrøndelag regnskap og lønn er den del av en interkommunal samarbeidsløsning og at en evt 

endring også vil ha konsekvenser for de to andre kommunene i samarbeidsløsningen. 

 

Det er blant annet at prosjektleder innstilte ovenfor fellesnemnda å opprettholde vedtak om at 

skatteoppkreverkontoret skal være lokalisert i Verran, men uten innkrevingsfunksjonene fra lønn og 

regnskap, og oppgaver knyttet til utbetaling, innfordring og oppfølging av Husbankens virkemidler.  

  

Saken var opp til behandling i fellesnemndas arbeidsutvalg den 19. april. Behandlingen endte opp 

med at intensjonsavtalen fortsatt skulle følges og at det ikke var aktuelt å redusere verdien av antall 

ansatte i Verran kommune, uten at det ble lagt inn kompenserende stillinger. Saken ble dermed 

sendt i retur til administrasjonen til ny vurdering. 

 

Rådmannen informerer politisk ledelse i Inderøy kommune om dette, siden Inderøy er 

vertskommune for Inn-Trøndelag regnskap og lønn. Det sier seg selv at flytting av 

innkrevingsfunksjonen til Verran vil falle ufordelaktig ut for Inderøy. Både i form av at man mister 

arbeidsplasser og fordi at det godt etablerte fagmiljøet svekkes. Flytting av tjenesten vil kunne føre til 



en sterkere «pulverisering» av fagområder som er nær beslektet til hverandre, og er dermed ikke i 

tråd med styringsdokumentet for Inn-Trøndelagssamarbeidet som er politisk vedtatt i alle 

deltakerkommunene. 

 

Rådmannen er informert om at det vil bli lagt fram en ny sak for fellesnemnda i løpet av høst 2018, 

hvor dette på nytt er tema.  

 

 

 

 

Investeringer i statlig sikrede friluftsområder/aktivitetsanlegg for barn og unge/folkehelsetiltak i 

Inderøy 

1.  Aktivitetsanlegg for egenorganisert aktivitet i Sundsand 

Pr. 15. januar 2018 ble det søkt spillemidler til etablering av Naturklatrepark i furuskogen på østsiden 

av sanitærbygget (ved parkeringsplassen) på Sundsand. For å få en profesjonell tilnærming til 

søknadsprosessen ble det opprettet kontakt med firmaet BOJL.no v/Anders A. Vik. Firmaet hjalp oss 

med forhåndsodkjenning av anlegget og selve spillemiddelsøknaden.  

Anlegget er kostnadsberegnet til  kr. 628.000,-  som finansieres slik: 

- Spillemidler    kr. 300.000,- 

- Egenkapital/Dugnad,   kr. 328.000,- 

Søknaden er behandlet, og anlegget ble ikke prioritert for spillemidler ved årets søknadsomgang. 

Spillemidler kan derfor påregnes først i 2019.   

Arbeid med anlegget kan iverksettes om spillemidler kan forskutteres. 

I tillegg til naturklatreparken er det også planer om å søke spillemidler til etablering av universelt 

utformet tursti rundt Sundsand.  

2. Aktivitetsanlegg i Muustrøparken 

Foreningen Ringstu og velforeningene i Straumen har signalisert et ønske om å legge til rette et 

aktivitetsanlegg for barn og unge i Muustrøparken. Straumen Vel har allerede bevilget et tilskudd på 

kr. 30.000,- (fordelt over 2 år) til å få i stand et aktivitetsanlegg. Det ser også ut til at pengene fra 

Muustrøparkens Venner, ca. kr. 115.000,-, kan brukes til formålet.  

Denne saken vil det bli jobbet med frem mot årsskiftet, med tanke på å få i stand en 

spillemiddelsøknad. 

3. Aktivitetsanlegg ved Akset 

Sist høst ble et «turnbasseng» tidligere brukt ved Framverran skole flyttet til Akset. Montering ble 

igangsatt i høst, og deler av anlegget er ferdig montert og tatt i bruk. Noe armert tauverk er nedslitt 

og må skiftes ut. Penger mangler både til utskifting av tauverk og montering av restanlegget. 

Det jobbes også med å få til en aktivitetsløype/hinderløype for egenorganisert aktivitet i nærområdet 

til Akset. Aktuelt samarbeidsprosjekt mellom kommune (skole) og idrettslag. I planene inngår 

«trimtrapp» fra Akset, opp Prestlia til turstiene på Vennesborg. Aktuell trase etter den gamle 

hoppbakken. 

 



Status revidering av helse- og omsorgsplan mai 2018 

Arbeidet med revidering av kommuneplan helse og omsorg, er godt i gang. Adm. styringsgruppa 

jobber nå med hvilken form planen skal ha og et utkast er under bearbeiding. Tanken er at BEON-

prinsippet/BEON-trappa skal være en rød tråd slik at man bruker den som utgangspunkt for å bygge 

opp planen. (Se beskrivelse av BEON-trappa gitt i utredningsrapporten for ny organisering av helse- 

og omsorgsområdet).  

Planen tar utgangspunkt i at man bør starte med tiltak på overordnet nivå; tiltak som gjelder hele 

befolkningen og som styrker den generelle folkehelsa. Et viktig tema i planen blir det forebyggende 

arbeidet; eksempelvis i skolehelsetjeneste, i helsestasjon, i familiesenter og forebyggende besøk for 

eldre over 75 år. Fokus skal være Mestring for alle. 

Et annet viktig område er sosial utjevning. Verktøy i så måte er bla. boligsosial handlingsplan og plan 

for integrering av flyktninger. 

De mer spesialisert tilbudene vil beskrives til slutt i planen. 

Det er viktig, etter styringsgruppas vurdering, å ha i mente under revideringen av planen, hvem 

planen lages for og hvordan ledere, ansatte og brukere skal kunne nyttegjøre seg denne. 

Tidslinje i 2018 

 Mai:   Utforming av ny revidert plan 

 Juni:   Et foreløpig utkast til plan foreligger før sommerferien 

 August:  Mulig workshop med HU Folk? 

 September:  Høring 

 Oktober: Politisk behandling 

 

 

Status Dysleksivennlig skole 

Som tidligere informert om er Røra skole pilot for skolene i Inderøy for å bli dysleksivennlig skole. Det 

er viktig i prosessen å involvere hele personalet. På Røra skole er det satt ned en egen arbeidsgruppe 

som jobber med søknaden. Søknaden skal være ferdig utarbeidet i løpet av juni og sendes før 

sommerferien. Utfordringen i hverdagen er å få nok fellestid slik at ansatte får deltatt i 

søkeprosessen og dermed eierskap til prosjektet.  

Det er enda mye som må på plass før Røra skole kan kalle seg en dysleksivennlig skole, men man er 

på gang. 

Målsettingen på lengre sikt er klar; dysleksivennlige skoler kjennetegnes av (kilde: dysleksinorge.no): 

 Har et inkluderende og aksepterende miljø. 

 Har gode systemer og kompetanse på å finne de som sliter. 

 Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk. 

 Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det. 

 Setter raskt inn tiltak som fungerer. 

 Er gode på å lære opp og bruke mulighetene IKT gir. 



 Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og 

skrivevansker, språkvansker og mattevansker. 

 

 

 


