
Rådmannen orienterer april 2019 

 

Status regnskap pr. dato – ekstra fokus på oppvekst – synliggjør oppfølgingsplan 

Rådmannen foreløpig prognose pr mars viser en ubalanse i driften. Det har ikke vært kapasitet til en 

analyse, rådmannen rapporterer derfor foreløpige anslagene og vil legge frem nærmere informasjon 

i møtene. 

 

Rådmannen foreløpige, grove anslag på utfordringsbildet i driften er i størrelsesorden 1,7-4,2 mill 

kroner.   

 Oppvekst har ubalanse i driften som skyldes aktiviteten blir dyrere enn budsjettert. For 

oppvekst felles er blir tilskudd ikke-kommunale barnehager dyrere. Når det gjelder skole- og 

barnehagedrift rapporterer enkelte enheter om at budsjettrammen vurderes som for stramt 

i forhold til dagens driftsnivå.  

 Nav rapporterer om større forbruk i økonomisk sosialhjelp for årets første to måneder, en 

merutgift på 290 000 kroner. Rådmannen antar at et merforbruk kan utgjøre fra 1-2 mill 

kroner. 

 Det er forventet at man får merinntekter innenfor Flyktningetjenesten og legetjenesten. 

Nærmere utdyping av dette vil skje i møtene. 

 

 

Status oppgrusing kommunale veger 

Man har gjennomført prosjektering og konkurranse i forbindelse med de kommunale vegene som er 

prioritert oppgradert i 2019. Samtidig har man lagt til oppgrusing av veger i henhold til skissert 

prioriteringsliste for oppgrusing av veger. Sistnevnte ble lagt til i konkurransen for å forsøke å dra 

nytte av eventuelle rabatter gjennom et større innkjøp. Etter at prisene kom inn ble det klart at man 

ikke har ramme i 2019 til å gjennomføre forsterkning av hele Høsvegen. Dette er også indikert i 

prioriteringslisten der Høsvegen er merket med 2019/2020 når det gjelder gjennomføringstidspunkt. 

I 2019 velger man å forsterke strekket fra krysset ved folkehøgskolen og bort til krysset Høslandet. 

Dette strekket blir også oppgradert med fast dekke som beskrevet. 

Det er gjennomført forhandlinger, og kontrakten er tildelt Odd Einar Kne AS. Entreprenøren mener 

de skal komme i gang før ferien. Det som skal gjennomføres i 2019 er følgende: forsterkning av 

Øverbygdvegen, trafikksikkerhetstiltak i Stasjonsvegen, reasfaltering i Jætåsen boligfelt, Forsterkning 

og asfaltering av Høsvegen fra Sund til Høslandet, grøfting og oppgrusing av Vennesvegen og 

Følstadvegen. Dersom det blir midler til overs i forhold til oppgrusing og grøfting over 

driftsbudsjettet, vil man fortsette på den skisserte oppgrusingslista. Den økonomiske rammen for 

2019 er 4 millioner pluss mva for forsterkningene pluss 500.000 til oppgrusing og grøftrensk. 

 

Status barnehageopptak 

Søknadsfrist for hovedopptak barnehage 2019/2020 var 10.mars 2019 

Det var 92 søkere til årets opptak, av disse var 8 søknader om overføringer. Det ble søkt om utvidelse 

av plass for 6 barn og reduksjon for 1 barn. 

Inderøy familiebarnehage. Det var 3 søkere. Alle plassene er i bruk. 

Markvoll barnehage. Det var 2 søkere. Noe ledig kapasitet etter opptak. 

Eventyrskogen barnehage. Det var 7 søkere. Alle plassene er i bruk. 2 av barna starter 15/12 2019. 



Kribelin barnehage. Det var 22 søkere inkludert de som søkte om utvidelse av plass. Kribelin ivaretok 

10 nye søkere, de andre søkerne ble ivaretatt på 2. og 3. valg. Alle plassene er i bruk. 

Sakshaug barnehage. Det var 16 søkere. Et barn starter 15/12 2019. Alle plassene er i bruk. 

Sandvollan barnehage. Det var 13 søkere. Det er noe ledig kapasitet. 

Lyngstad barnehage. Det var 6 søkere. Det er noe ledig kapasitet. 

Mosvik barnehage. Det var 5 søkere. En søker får tilbud om plass fra 3/3 2020. (Etter eget ønske) 

Mosvik barnehage har arealmessigplass til flere barn, men bemanning er tatt ned over år på grunn av 

mindre søknad. 

Utøy barnehage. Det var 7 søkere. Et av barna starter 15.12 2019. Alle plassene er i bruk. 

Røra barnehage. Det var 11 søkere. Alle plassene er i bruk. 

 

Det har vært størst trykk på Straumen område ved dette opptaket. 

 

To barn har fått tilbud i barnehage som de i utgangspunktet har prioritert. I begge tilfeller har det 

vært dialog med foreldre/foresatte.   

Ni barn står på venteliste, disse barna er født etter 1. desember 2018 og har derfor ikke rett på plass. 

Kommunen prøver å ivareta disse barna i løpet av barnehageåret, da vi samlet sett har ledig 

kapasitet. 

  

 

Orientering om bemanningssituasjonen innen helse og omsorg etter at beboere fra Mosvik 

sykehjem ble flyttet. 

I orienteringen er det i «bemanningssituasjonen” beskrevet pleiefaktor og 

kompetansesammensetning. 

 

Pleiefaktor beregnes ved at man tar antall årsverk ved institusjonen og deler på antall 

boenheter/plasser. 

 

Institusjonsdrift:  

Før overflytting av beboere fra Mosvik til Inderøyheimen var det en pleiefaktor på 0,94 ved 

Inderøyheimen og 0,87 på Mosvik sykehjem. 

 

Etter overflytting er det en pleiefaktor på 0,88 på Inderøyheimen. Det noe høyere enn den 

pleiefaktoren man hadde i Mosvik før flyttingen.  

 

I Mosvik har det over tid blitt leid inn ekstra i helgene for å dekke brukerbehov. Ved å samle begge 

institusjonene forventes det at man i større grad kan imøtekomme variasjoner i brukerbehovene 

uten å benytte seg av ekstra innleie. 

 

Kompetansesammensetningen er fordelt med omtrent 50% høgskole og 50% fagarbeider. Det er 

relativt få ufaglærte. Etter overflyttingen har man erfart, så langt, at man kan bruke 

sykepleierkompetansen bedre. 

 



I overflytting av pasienter fra Mosvik har man vært opptatt av det alltid skal være noen kjente fjes på 

gruppene og det har man klart å gjennomføre. Samtidig har man gjort grep for å gjøre alle kjent med 

de ulike avdelingene. 

 

På enkelte dager har flertallet av personalet vært fra Mosvik sykeheim, og da kan det ha vært en 

utfordring å fordele ansatte, men dette er hensynstatt med å imøtekomme ansattes ønsker. 

Det tar tid å bli kjent på en helt ny arbeidsplass, dette er bedre nå, alle er tilstede på felles rapport 

for alle gruppene. 

 

Det gis tilbakemeldinger på at det er travelt i perioder, men dette har sammenheng med 

pasientgrunnlag og pasientbelegg, ikke nødvendigvis pleiefaktor. 

 

Vi vurderer alltid behov for ekstra innleie spesielt på kveld i helgene og vi har leid inn ekstra vakt på 

helg og det har vi også gjort på natt (terminal pleie, fastvakt). 

 

 

 

Hjemmetjenesten – HDO. Omsorgsboliger på Næss og Inderøyheimen 

 

Tilbakemelding på bemanning Inderøyheimen og Næss omsorgsboliger 

  

Område Årsverk Pleiefaktor 

 

Antall ansatte Bemanning 

mandag til 

fredag 

Bemanning 

lør-/ søndag 

Næss 9,74  0,45 14 Dagvakt: 3(4) 

Aftenvakt: 2 

Nattvakt: 1 

Dagvakt: 2 

Aftenvakt:2 

Nattvakt: 1 

Inderøyheimen 7,55 

Økes med 

70 % fra 1. 

mai 2019 

0,42 15 Dagvakt: 3 

Aftenvakt: 2 

Nattvakt: felles 

med 

sykeheimen 

Dagvakt: 2 

Aftenvakt: 2 

Nattvakt: felles 

med 

sykeheimen 

  

Pleiefaktoren på omsorgsboligene har gradvis økt de siste årene. Pleiefaktoren var tidligere var 0,31 

på Næss og ble gjennom budsjettvedtak 2018 økt til 0,45. Noe som tilsvarer 3 nye årsverk. 

Det er i tillegg til budsjettvedtaket i 2018, gjort noen omfordelinger fra institusjonsdrift til HDO for å 

øke pleiefaktoren på HDO Inderøyheimen. 

 

Det er et uttalt mål at man skal ha en pleiefaktorer på 0,6 på våre omsorgsboliger med bemanning. 

Dette målet er ikke nådd og det er behov for å styrke bemanningen ytterligere i årene fremover. 

 

Kompetansen i HDO Næss og Inderøyheimen er i hovedsak fagarbeidere, men det er også gjort 

rekrutteringer av sykepleier og vernepleier. Det er en egen tjenesteleder som har ansvar for Næss og 

en for Inderøyheimen.  

 



Åpen omsorg hjemmetjenesten samarbeider med Næss og Inderøyheimen ved at personalet fra 

utetjenesten går inn ved behov. Dette gjelder både høyskoleutdannede, helsefagarbeidere og 

hjemmehjelpere. Arbeidsoppgaver er alt fra blodprøvetaking, bistand med sårskift, renhold og andre 

oppgaver. 

Samhandling går også på personalmøter, etikklunsjer (som legges annenhver måned til Næss), 

nærværsprosjektet. 

Det er også personell med videreutdanning inne ved behov direkte knyttet til beboere; hjelpepleier 

med videreutdanning psykiatri, sår- sykepleier, psykiatrisk sykepleier, kreftsykepleier, fysioterapeut, 

ergoterapeut. 

 

Status sykefraværsprosjekt – PWC og rekruttering 

Inderøy kommune har fått innvilget kr. 2 mill i OU midler som skal brukes til et større 

lederutviklingsprogram. Dette programmet igangsettes som et ledd i kommunens sykefraværs- og 

nærværsstrategi. Det henvises i denne sammenheng til kommunens inneværende budsjett og 

økonomiplan for en nærmere beskrivelse. Ellers er det foretatt en tilsetting i den utlyste stilling som 

personal- og utviklingsrådgiver. Katrine Iversen har fått tilbud og takket ja til stillingen. Hun jobber 

for tiden i Nord Universitet som universitetslektor. Forventet oppstart av Katrine er i august. 

Status Tindved (se også vedlegg) 

Inntektsført 2018 

Utgiftsført 2018 

 

1. Årlig husleie for 2018 voksenopplæring/ flyktningetjenesten var  kr  970 000,- 

 

2. Årlig husleie for følgende aktører hos Tindved på Spiren for 2019  

a. Frivillig Inderøy :    kr. 80 000,- 

b. Frivillig Inderøy Interreg.prosjekt:  kr. 27 240,- 

c. Dans i Trøndelag    kr. 27.828,- 

d. Økonomibistand Regnskap   kr. 28 828,- 

e. Taraldsen Tegning & Tekst   kr. 16 740,- 

f. Sveinung Uddu Ystad    kr. 16 740,- 

g. Fellowship MC mot Mobbing   kr. 30 000,- 

h. Frisklivssentral 20 % kommunal/ Aktivitetshus kr. 80 000,- kr.  290 836,- 

Totalsum forventet årlig husleie 2019 pr 01.04.19  kr.      1 260 636,- 



  

Usikkerhetsmoment i denne forventede inntektskalkylen er følgende: 

Hva blir en eventuell redusert husleie for voksenopplæring/ flyktningetjenesten i 

2019 og hvilke lokaler kan forventes å bli tilgjengelig for annen virksomhet og fra når? 

Frisklivssentral og Aktivitetshus er avtalt i samdrift med Inderøy kommune. I denne 

inntektskalkylen er det lagt inn husleie tilsvarende Frisklivslaget – et eget prosjekt 

underlagt Frivillig Inderøy med avslutning i november 2018 på kr. 80 000,- pr. år. 

 

 

Endring i forskrift tilskudd til private barnehager (Randi må kvalitetssikre) 

Endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 15 Refusjon fra andre kommuner.  

«Kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistret i en annen kommune, har 

rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folke registrert» 

 

Konsekvensen av denne endringen er at kommunen ikke kan kreve refusjon dersom barnet er folke 

registrert i annen kommune, og har plass i kommunal barnehage.  

NB: Viktig å legge til grunn i opptaksprosess. Inderøy kommune har i dag 3 barn hjemmehørende i 

Inderøy kommune, med plass i privat barnehage utenfor kommunen. (Etter eget ønske fra 

foreldre/foresatte) 

Vi har to barn hjemmehørende i annen kommune i kommunal barnehage i Inderøy. 

(Fosterheimsplasserte) 

 

En barnehageplass pr.år 

0-2 år KR: 209 200,- 

3-6 år KR: 100 600,- 

 

 

Forlengelse av gang/sykkelveg fra Tømte til kryss Kvamshaugan.  

Det er gjennomført prosjektering av primærveg, vegkryss og avkjørsler med plan/profiler.  

 

Neste steg er å utarbeide reguleringsplan for strekningen. Oppstart er annonsert og det er kommet 6 

innspill. Trøndelag fylkeskommune ønsker befaring på aktuelt areal. Dette er bestilt og gjennomføres 

våren 2019. 

 

Rådmannen vil legge utkast til detaljplan fram til 1. gangs behandling for hovedutvalg Natur den 13. 

mai.  

Det er krav om 6 ukers høringsfrist med offisiell høring. Deretter vil planen bli behandlet i 

hovedutvalg Natur i august/ september. Reguleringsplanen skal deretter  

vedtas i kommunestyret dersom dette ikke kan delegeres til formannskapet.  Første 

kommunestyremøte etter sommeren er i oktober. 

 

 

Om kommunens ansvar for boligtilskudd fra 2020 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede tok opp saken i sitt møte 08.03.2019, på bakgrunn av 

skriv fra SAFO - Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. 



I dette skrivet står blant annet: 

Kommunale boligtilskudd gjør at vanskeligstilte på boligmarkedet kan etablere seg og beholde en 

egnet bolig. Kommunale boligtilskudd gjør det videre mulig å dekke ulike behov knyttet til 

bosituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og prosjektering blir fra 2020 

overført i rammetilskuddet til kommunene. Det betyr at midlene ikke lenger blir fordelt fra 

Husbanken hvert år, men at kommunen må sette av midler til disse formålene i økonomiplanen. 

2019 er det siste året med tilskudd. 

 

Rådet vedtok i møte og støtte forslaget til vedtak fra SAFO: 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede ber kommunen å sikre en god kartlegging av behov for 

egnede boliger i kommunen, og at nødvendige tiltak kommer inn i kommuneplanene, med 

utgangspunkt i kartleggingen. 

Rådet ber om at kommunen benytter Husbankens virkemidler samt kunnskap om behov for å oppnå 

et godt boligsosialt arbeid. 

På bakgrunn av at boligtilskuddet blir overført til kommunens rammetilskudd fra 2020, ber rådet 

kommunen om å sikre at boligtilskuddene fortsatt prioriteres til målgruppene i kommunens 

økonomiplan. 

I budsjettet for 2020, må det settes av midler til tilskudd til etablering i egen bolig for vanskeligstilte 

og tilskudd til tilpassing av bolig, herunder tilskudd til utredning og prosjektering. 

 

Status bredbåndsutbygging Inderøy kommune: 

Bredbåndsetappe 4: 

For området Framverran er oppslutningen nå rundt 60% og det jobbes videre for å nå de 80% som 

trengs for å komme i mål.  

Det er skrevet kontrakt med NTE Marked om utbygging i Grønnesby-Hellhaugan, Bartnes, 

Verdalsgrenda, Hylla-Sund og Røra-Loråsmarka. Det arrangeres salgsmøter for innbyggerne i løpet av 

uke 14.  

 

Bredbåndsetappe 3: 

I Stokkan/Letnes er nå første kunde koblet opp og storparten av grøftene er gravd. Det gjenstår en 

del egeninnsats på egne tomter rundt omkring før mange kan kobles på. I området Røra-Vollan er 

gravingen omtrent halvveis, og en forventer oppkobling av første kunde i løpet av kort tid. I 

Korsavegen/Kløfstad-Åsen startet gravingen opp i uke 12. Her legges det ned høyspent strøm i 

samme grøft som er et samarbeid med NTE Nett. 

 

Bredbåndsetappe 2: 

NTE har sluttført Straumen-Skarnsundet og det jobbes nå med utfakturering av på anleggsbidraget 

på kr 12.500. Faktura går ut før påske. 

 

Mobilmast Ørdal/forbedret dekning Skarnsundet: 

Det har tatt noe lenger tid enn forventet for Telia å få en radiolinje oppe å gå fram til denne 

stasjonen, men en forventer at en har signal fra masta til Telias kunder innen kort tid.  

 

 



Folkevalgtopplæring for neste kommunestyreperiode 

KS tilbyr kommunene et fleksibelt folkevalgtprogram som kan tilrettelegges og tilpasses den enkelte 

kommune.  

Formålet med KS Folkevalgtprogram er å bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse 

og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter.   

KA anbefaler at Basisprogrammet blir gjennomført over to dager tidlig i perioden. 

Mange kommuner har allerede booket ønskede datoer, og det fylles fort opp i oktober og november 

2019. 

Rådmannen ber om en nærmere avklaring om bestilling av folkevalgtopplæringen, dvs. at man bør 

avklare ønsket dato for gjennomføring, samt at det kan legges inn ønske om hvilken prosessveileder 

man vil ha for folkevalgtopplæringen. I møteplanen er det satt av den 24. og 25. oktober, uten at det 

er bestilt opplæringsprogram fra KS på disse datoene. 

 

 

 

Status økonomisk sosialhjelp 

Vi har avdekt feil i de rapportene som tidligere i 2019 har blitt sendt ut på kommunal økonomisk 

sosialhjelp i Inderøy kommune. 

NAV Inn-Trøndelag har nå et tettere samarbeid med Inderøy regnskap og lønn, og det blir kjørt 

månedlige avstemminger mellom rapportene i Velferd og tall i Agresso. 

 

En nærmere analyse viser at utbetalingene på disse to månedene ifølge Agresso er kr. 1 147 887,- for 

januar og februar. Utbetaling i samme periode i 2018 var kr. 856 800,- 

Tallene skal kvalitetssikres, og vi kommer tilbake med en ny rapport når dette er gjort. 

Rådmannen ønsker likevel å informere om en kraftig økning på økonomisk sosialhjelp i januar og 

februar sammenlignet med foregående år på ca. kr. 290 000,- 

 

Lensmyra Næringspark 

Status for Lensmyra Næringspark er følgende: 

 Inderøy kommune står nå som eier av arealet Gjellsåsvegen 14 A og 14 B, gnr. 170, bnr. 14 i 

Inderøy kommune. Dette arealet tilsvarer ca. 49 daa. 

 Inderøy kommune har hatt møte med NTE ved Thorbjørn Aasheim samt Eskil Austad fra 

Lensmyra Eiendom AS. Her ble det enighet om at NTE gjør et kostnadsoverslag for nedgraving av 

høgspentlinje på østsiden av Lensmyra («Sparbulinja»). Nedgraving av denne linja er en 

forutsetning for at kommunen skal få startet med utbygging av sitt areal ervervet fra tidligere 

grunneier. Forventet kostnadsestimat april 2019. 

 Inderøy kommune har bestilt ny VA – og vegplan med et kostnadsestimat fra ekstern aktør. 

Inderøy kommune forventer at denne planen ferdigstilles primo april 2019 hvor vi vil ha en felles 

gjennomgang for å vurdere våre krav og innspill som bl.a. har vært: 

o Faset utbygging, fase 1, fase 2a og 2b. Kan fase 1 utbygges med selvfall på SP mot sør og 

OV mot sør? 

o Foreløpig tilførsel av VL/SP i fase 1 via eksisterende 160mm i sør mot vest (se vedlegg) 

o Legge inn VVA mot sør som planlagt i forrige prosjekteringsrunde som fase 2b, der en tar 

med samme dimensjon på VL/SP fram til FV755. Sammenkobling av VL med 315mm 

hovedvannledning. 

o Bruk åpne løsninger for drenering, kanaler, åpne grøfter, for eksempel langs veg 



o Legg inn gangveg som i plan 

o Legger også ved det vi har blitt enige med utbygger i sørdel av myra med tanke på VA og 

strøm til de to tomtene som er byggeklare. Som du ser er det tatt med en PVC160mm for 

vann og PVC160 for SP. Dette kan være foreløpig tilførsel til fase 1 av utbyggingen inntil 

det er behov som utløser et høyere kapasitet på vann/spillvann evt. til fase 2b. 

       •        Både kjøp av areal, kostnadsestimat fra NTE for legging av høgspent i jord samt en ny VA- og 

vegplan med kostnadsestimat danner et felles grunnlag for utbyggingsavtale og etablering av 

eget selskap for utbygging av kommunens areal. Her har Inderøy kommune vært i kontakt både 

med Lensmyra Eiendom AS samt Steinkjer kommune ved daglig leder i SNS (Steinkjer 

Næringsselskap). Det vil avholdes et møte med aktørene og rådmann før påske. 

       •       Inderøy kommune har som mål å etablere et felles utbyggingsselskap med nevnte parter slik at 

utbygging av areal tilhørende Inderøy kommune også kan skje parallelt med ferdigstillelse av 

Lensmyra Eiendom AS sitt areal. 

 

 

Status logoped i Inderøy kommune 

Logopedtjenesten er en liten tjeneste i kommunen. Historisk sett har tilbudet de 10 siste årene 

variert i omfang tilsvarende fra 20% til 30% stilling. Omfanget på stillingen er tilpasset behovet som 

har vært å gi logopedhjelp til afasirammede brukere, og til brukere med behov for 

kommunikasjonshjelpemidler når stemmen forsvinner som følge av sykdom. I dag er 

stillingsstørrelsen 25%. Dette tilsvarer omtrentlig det omfanget av tjenester som etterspørres i dag. 

Det hender vi får henvisninger på stemmetrening etc. Dvs. mildere utfordringer med stemmen. Disse 

blir det sjelden mulighet til å jobbe med, og de mottar da et avslag som utløser mulighet for å få 

dette tilbudet av privatpraktiserende logopeder. Vi har ikke oversikt over balansen mellom 

etterspørsel og tilbud av denne tjenesten. 

 

Vi har ikke en spesifikk oversikt over behovene beboerne på sykeheimen og heldøgns omsorgsboliger 

har, og vi koordinerer heller ikke tjenesten med Kastvollen. 

Det har vært noe gjennomtrekk i stillingen som logoped. Årsaken ligger nok i stillingsstørrelsen. Vi må 

nå lyse ut stillingen på nytt da nåværende logoped har sagt opp sin stilling. Når vi nå lyser ut på  nytt, 

vil det selvsagt bli vurdert om stillingen kan kombineres med andre stillinger som måtte stå vakante. 

 


