
Tillegg til rådmannen orienterer juni 2018 

 

Forventede leieinntekter for Spiren pr. 15.06.18 er som følger: 

 

Navn Avtale Årlig leiebeløp 

Bedrifter på Tindved  Avtale pr. 15.06.18 Kr.     64 560,- 

Leie av møterom/ flerbruksrom hos Tindved Forventede avtaler i 2018 Kr.     22 000,- 

MC Fellowship mot Mobbing Avtale Kr.     25 000,- 

Frivillig Inderøy Avtale Kr.     80 000,- 

Aktivitetssenter ved Maria Aune Avtale ut oktober 2018 Kr.     80 000,- 

Voksenopplæring/ Flyktningetjenesten Avtale Kr    970 000,- 

Totale forventede leieinntekter pr. 15.06.18  Kr.1 241 560,- 

 

Potensialet for totale leieinntekter ligger på ca. 1,4 mill. kroner. Det er hovedsakelig innenfor Tindved 

sitt ansvarsområde at den maksimal kapasiteten ikke er utleid. I budsjett for 2018 er det lagt til grunn 

en husleieinntekt på 1,4 mill. kroner. 

 

Samtidig er forbruket på drift på 56 % per nå, mens etter indikativ periodiseringnøkkel burde man 

ligge på 46,6%. Overforbruket er på renhold, vedlikehold/byggtjenester og driftsmateriell. (det var en 

del som kom som burde vært med i investeringen. Dette har da kommet på driftsbudsjettet etter 

hvert som en har begynt å bruke huset). Dersom utgiftene ikke retter seg ligger man på en merutgift 

på nesten 300’, pluss mindreinntekt på 160. 

Den regnskapsmessige situasjonen ved Spiren vurderes som bekymringsmessig, og er ikke i tråd med 

det aktivitetsnivået man forventet å ha i 2018. Derfor vil rådmannen i første omgang sette i verk 

følgende tiltak:  

- Lønnsutgiftene holdes på et lavest mulig nivå – primært knyttet til renhold 

- Vi forventer lavere utgifter på vedlikehold, siden man er ferdig med oppstarts-

/etableringsfasen 

- Rådmannen kaller inn til møte med Tindved like over sommerferien for å ta en nærmere 

gjennomgang av diverse utleieforhold 

- Videre vil rådmannen be om en gjennomgang av hvilke markedsføringstiltak er igangsatt/skal 

igangsettes for å få flere leietakere på plass i Spiren 

 

 

Vedrørende jordras i Leksvik 

Inderøy kommune fikk den 20. juni en henvendelse fra Indre Fosen kommune – angående behov for 

omsorgsplasser. 

Indre Fosen har satt kriseberedskap. Kommunen er varslet om mulig evakuering av 75 beboere i 

sykehjem/omsorgsboliger på grunn av fare for leir/jordras. 

Deres forespørsel gjelder om vi kan bistå med 5 – 6 omsorgsplasser i Mosvik sentrum. 

Følgende tilbakemelding er gitt:  

Inderøy kan bistå med omsorgsboliger som forespurt. Ledig kapasitet i Mosvik er 9 omsorgsboliger 

og 2 sykehjemssenger. 



Vår oppgave blir kun å tilby ledige omsorgsboliger. Tjenesteproduksjon gjøres av helsepersonell fra 

Indre Fosen 

Mulig at vi må skaffe tilveie sykehjemssenger – her har vi ledige senger ca 5 – 10 senger. Frakt av 

senger mm blir ansvar til Indre Fosen. 

Det er avtalt at Per Arne Olsen står som kontaktperson og har den videre dialog med øvrig helse 

apparat i Inderøy. 

 

 

Status av bestillingen av reguleringsplan for ny gang/ sykkelveg fra Tømte til 

Kvamshaugan.  

 

Inderøy kommune har vært i kontakt med Asplanviak sin konsulent som har stått for 

detaljplanlegging fra Kvistadbakken til Tømte der vi fikk et grovt overslag på arbeidsforbruket på 

planleggingen av den videre gang/sykkelvegen.  

 

1. Prosjektadm/befaring/oppstart/forarbeid/utabeide geometrigrunnlag for 
gjennomgang/møter: 120 t 

2. Veggeometri: A, B, C, E og F-tegninger: 100 t 
3. Støyberegninger: 50 t 
4. Geotekniske vurderinger: 150 t 
5. Geologiske vurderinger: 40 t 
6. Planbeskrivelse/bestemmelser/kart/ROS: 150 t 
Dette er 611 timer til sammen.  

 

Rådmannen så at dette innebar mye større kostnader enn kommunestyret sin bevilgninger og har 

deretter hatt et møte med Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen.  

Med bakgrunn i møtet ser rådmannen for seg følgende opplegg for arbeidet.  

 Ptk 1, og 6 kan for det meste gjøres i egenregi hos PLM. Men det vil  medføre forsinkelse av 
andre oppgaver. 

 Pkt 3 kan gjøres generelt og enkelt ved bruk av rapporten SVV har laget for sin del av 
gangvegen. 

 Pkt 4 og 5 må vi leie inn folk til. Her har vi rammeavtale med Asplan Viak. Vi har nå avtalt 
oppstartsmøte neste torsdag både ift Helsehus og gangveg. 

 Pkt 2 er konsulentarbeid. Her kan vi bruke rammeavtale med HRP på rådgivende ingeniør. 
Mye egeninnsats, og ingen anbud da vi dekkes av rammeavtaler. 

 

Med dette opplegget regnes innleide kostnader redusert fra 611 timer til 290  timer. Dette blir en 

kostnad til ca. kr.  350.000.- 

Da er ikke arkeologiske undersøkelser medregnet siden omfanget må vurderes av en arkeolog.  



 

Når det gjelder fremdrift, håper rådmannen at veggeometrien og geotekniske undersøkelser kan 

utføres i løpet av september/ oktober og at planprosessen med reguleringsplanen  

Kan utføres i løpet av høsten 2018 med vedtak i januar/ februar 2019.  

 

Statens vegvesen har tilbakemeldt at reguleringsplanen for gang / sykkelveg Kvistadbakkan – Tømte 

vil bli sendt ut til behandling høsten 2018 på grunn av at det er behov for flere geotekniske 

undersøkelser.  

 

 

 

 

 

 

 


