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Framdriftsplan Lensmyra 

Inderøy kommune har tidligere i sommer hatt møter med Steinkjer kommune og Lensmyra Eiendom 

AS ved Eskil Austad. Disse møtene har er gjennomført for å diskutere mulighetene for at disse kan 

være parter sammen med Inderøy kommune i et felles utbyggingsselskap. Begge har uttrykt sin 

interesse for å delta. Et utbyggingsselskap er foreslått i tidligere rapporter levert av blant andre 

Proneo AS i 2014/ 2015 hvor det rådes å opprette et utbyggingsselskap som gjennomfører 

utbyggingen av Lensmyra Næringspark over tid. Inderøy kommune har gjennomført kjøp av arealene 

(ca. 49 daa) sentralt plassert på Lensmyra (mørk lilla) – se kartskisse under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALDE Prosjektstyring AS har startet med å utarbeide et godt anbudsgrunnlag til september 2019 

Inderøy kommune har tatt kontakt med TALDE Prosjektstyring AS og bestilt et oppdrag for å lage et 

godt nok grunnlag for å legge oppstart av Lensmyra Næringspark ut på anbud. Pr. dato er det ikke 

avgjort hvilket type anbud vi vil legge ut, men dette vil skje i nært samarbeid mellom TALDE og 

Innherred Innkjøp , samt kommunalteknikk og næringssjefen. Oppdraget ble startet i uke 33 hvor 

dokumentasjon inkludert vedtatt kommunedelplan for Røra (se kartutsnitt over) med bestemmelser 

er oversendt TALDE. Inderøy har avtalt neste møte med TALDE i uke 35 hvor foreløpig grunnlag vil bli 

gjenstand for drøfting med nevnte personer.  



Rådmannen vurderer det som lite hensiktsmessig at det lages flere rapporter mht. kostnader knyttet 

til utbygging – veg, vann, kloakk, strøm, fiber osv. Her er det gjort et kostnadsoverslag av 

Prosjektutvikling AS samt tidligere kostnadsestimat også gjort av Proneo i deres to rapporter tidligere 

nevnt. 

 

Pr. dato har Lensmyra Eiendom AS solgt to stk. tomter. Inderøy kommune forventer å få klare svar 

når det gjelder kostnader i tilknytning til VA og veg når anbudet legges ut og vi får forhåpentlig svar 

fra flere tilbydere. Da får vi en klar indikasjon på om den kostnadsberegning som er gjort av 

Prosjektutvikling AS m.fl. er gode nok estimat. Dette vil også være en tilstrekkelig faktor for å 

diskutere salgspris relatert til både kostnader og ikke minst – hva som er akseptabel pris i markedet. 

 

Registrere utbyggingsselskap 

Som nevnt vil rådmannen ikke gjennomføre flere utredninger, men baserer kostnadsbildet på 

beregninger gjort av eventuelle tilbydere til et utlyst anbud. Registrering av et utbyggingsselskap bør 

starte i slutten av august hvor også Steinkjer kommune og Lensmyra Eiendom AS blir invitert inn som 

eiere – dog med en mindre andel enn Inderøy kommune som bør sitte med majoritet i selskapet.  

 

Kapitalstørrelsen i selskapet avhenger av hvor fort og hvor mye som skal bygges i første fase. Inderøy 

kommune har forventninger til at 5-10 mål ferdig tomt til enhver tid bør være tilgjengelig slik at 

eventuelle interessenter kan se på konkrete tomter i steder for plantegninger. Her er ambisjonen å 

være i forkant av salg, men balansert slik at ikke kostnadene blir for store over tid uten å ha 

inndekning for opparbeidelse og mulighet for en videre utbygging. Sannsynligvis vil kapitalbehovet 

være et sted mellom 6 – 12 MNOK avhengig av hvilke måltall for størrelse tilgjengelige tomter samt 

eventuelle forventede salg. 

 

Faset (3 faser) utbygging av Lensmyra Næringspark 

Inderøy kommune har planlagt en faset utbygging i 3 faser hvor areal tilhørende Lensmyra Eiendom 

AS og arealet BN1 nevnt på kart vil være fase 1. Fase 2 inkluderer de lilla områdene nord på 

Lensmyra hvor kommunen i dag eier næringsarealet. Dette vil by på noen andre utfordringer enn i 

fase 1 siden det går et vannskille på Lensmyra hvor vann og avløp må behandles på annet vis enn i 

fase 1. Fase 3 omfatter den sørlige trekanten som pr. dato drives som LNF-areal og hvor det nå 

dyrkes korn. Dette er et areal det eventuelt må omsøkes til de riktige instanser før man eventuelt kan 

omregulere dette til næringsareal. 

 

 

Vedrørende sommerens kapasitetsutfordringer vannforsyning 

Vannforsyningen i gamle Inderøy 

Med de siste åras tørkeperioder på sommeren, har kommunen dessverre sett seg nødt til å forby 

hagevanning i gamle Inderøy. Dette er selvsagt ingen ønsket situasjon.  

Vi registrerer tidvis 75% økning av normalt vannforbruk i varme og tørre perioder. Folk dusjer mer, 

fyller hagebasseng for rekreasjon og lek og hageeiere har behov for å vatne planter og plener.  

Kapasiteten av vannforsyninga har to kritiske perioder i året; det ene er på våren når frau tynnes ut 

og skal spres på jordene, og det andre er i tørkeperioder på sommeren. Andre- og tredjegangs 

frauing faller noen ganger sammen med tørkeperioder i tid, og bidrar dermed til ekstra trykk på 

vannkapasiteten.  



Da vannrenseanlegget sto ferdig i 1995 var det dimensjonert for å kunne forsyne hele daværende 

Inderøy. Etter dette har beredskapen for vannforsyninga økt suksessivt ved at flere høydebasseng er 

bygd. Samtidig har også behovet for vann økt. Vi er noen flere innbyggere og har fått betraktelig flere 

fritidsboliger som knyttes til helårsforsyning eller sommervann. Behovet til næringsmiddelindustrien 

har også økt noe.  

På landsbasis går 42 % av vannproduksjonen til husholdningenes forbruk, 12 % brukes i 

næringsvirksomhet og annen industri, ca. 7 % i næringsmiddelvirksomhet og 8 % til andre formål. I 

følge det norske Vannverksregisteret (tall fra 2003) og Statistisk sentralbyrå bruker hver innbygger i 

gjennomsnitt 197 liter vann i døgnet. Det tilsvarer ca. 20 bøtter med vann.  

I Røfloanlegget renses råvannet gjennom sandfilter. I renseanlegget er det tre filter som veksler på å 

produsere rent vann. Som en del av produksjonsprosessen renses sandfiltrene jevnlig. Til det 

benyttes rent renset vann. Kapasiteten til sandfiltrene er bestemmende for hvor mye rent vann som 

kan produseres. Maksimalkapasiteten i renseanlegget er 70 liter i sekundet. I 2012 var 

gjennomsnittlig vannproduksjon 30 liter i sekundet. Kapasiteten kan økes om det investeres i flere 

sandfilter.  

Før nytt renseanlegg ble ferdigstilt i 1995, og i de første årene etter nyanlegget ble tatt i bruk, ble 

klor tilsatt vannet for å hindre bakterievekst i ledningsnettet. En fordel med klor er klorresten som 

virker også om det skulle bli bakterieinntrenging i ytterste ledd av ledningsnettet. Dette kan skje om 

det blir lekkasje i en ledning uten trykk. Fra 2007 har det sandfiltrerte vatnet passert et filter med 

ultrafiolett stråling før det går ut i forsyningsnettet. UV ståler gir ikke vannet smak og lukt, og tar livet 

av et større spekter av uønskede parasitter og bakterier som lever i vatn enn klor. Overgangen til UV-

stråling var en tilpasning til næringsmiddelindustriens krav til vannkvalitet. Om UV- anlegget svikter, 

stopper produksjonen automatisk. Kloreringsanlegget er fortsatt i beredskap for sikre vannforsyning, 

om noe skulle skje med UV-anlegget. Levetida for UV-anlegg er generelt 10 – 12 år og eksternt 

servicepersonell varsler at anlegget nå arbeider på overtid. Kapasiteten i et nytt UV-anlegg må 

tilpasses sandfiltrert vannmengde, og må økes om det monteres flere sandfilter.   

Vannproduksjonen og vannivået i høydebassengene overvåkes fra PCer. Det sendes automatisk 

alarmer til vakttelefonen fra styringssystemet i renseanlegget om noe ureglementert hender i der, og 

fra styringssystemene til vannbassengene om nivået der blir lavt.  

Feil i styringssystemet til renseanlegget (PLSen) vil føre til stopp. Ved langvarig stopp i kan det velges 

å sende urenset klorert vatn ut i forsyningsnettet, med de uheldige konsekvensene dette vil medføre. 

Styringssystemet er nå så gammelt at vi ikke får tak i reservedeler.  Servicepersonell anbefaler meget 

sterkt at styringssystemet skiftes ut.  

Vannkvaliteten i vannrenseanlegget kontrolleres jevnlig av vår driftsoperatør i laboratoriet der. I 

tillegg sendes det månedlige vannprøver fra faste sluttbrukere rundt omkring i hele kommunen til et 

eksternt laboratorium. I samarbeide med flere andre kommuner i Trøndelag er vi nå i ferd med å 

utlyse et nytt anbud på disse laboratorietjenestene.  

Ut over begrensningen på selve renseanlegget, er man avhengig av Vådalsvatnet for å opprettholde 

det høye vannforbruket gjennom sommeren. Røflovatnet har over tid begynt å gro igjen, noe som 

tyder på at kapasiteten til kilden er utnyttet maksimalt. Pumpene som løfter vann fra Vådalsvatnet til 

Røfloa er gamle og klare for utskifting. De vil skiftes ut i år. Da vil vi få kapasitet til å pumpe like mye 

vann som renseanlegget klarer å rense.  



I investeringsprogrammet for vann er det planlagt en ny inntaksledning fra Vådalsvatnet direkte inn i 

renseanlegget ved Røflovatnet. På denne måten kan vi bli forsynt med råvann fra to helt uavhengige 

vannkilder med separate nedslagsfelt.  En slik investering vil gi en vesentlig forbedring av 

robustheten til vannforsyninga i Inderøy. 

I tillegg til tak på mengden produsert rent vann i renseanlegget, er også lekkasjer i distribusjonsnettet 

en stor grunn til at vannkapasiteten i gamle Inderøy i perioder ikke er stor nok. På nasjonalt nivå 

anslås 1/3 av produsert rent vann å forsvinne i lekkasjer. Vi har ingen grunn til å anta at situasjonen i 

Inderøy er annerledes.  

Vi er godt i gang med å skifte ut ledninger som erfaringsmessig lekker. I arbeidet for å lokalisere 

lekkasjene har vi en intensjon om å montere vannmålere på strategiske steder i forsyningsnettet. 

Den personalmessige kapasiteten gjør at det pr. i dag er vanskelig å intensivere dette arbeidet.  

Så er spørsmålet: kan vi leve med periodevis å være så nær kapasitetsgrensa at innbyggerne må 

forvente varsel om vanningsforbud i tørkeperioder framover. Eller skal det gjøres tiltak for å sikre en 

større kapasitet. Skal vi fortsatt bare satse på forsyning fra renseanlegget på Røflo, eller kan det være 

aktuelt å utrede mulighetene for ekstra vannforsyning fra nabokommunene. Mellom Sandvollan og 

Vist mangler ikke mange km ny ledning før Sandvollan kan ha Steinkjervatn som reservevannkilde. 

Framføring av vatn fra Verdal i forbindelse med bygging av ny E6 og tunell gjennom Hellemsåsen er 

også en mulighet som kan utredes. Med noen modifikasjoner kan Granavatn kobles til ledningsnettet 

som en kriseløsning, men vannet er urenset og vil forurense ledningsnettet om dette skulle bli en 

løsning.  Det har heller ikke kapasitet til å forsyne hele tidligere Inderøy. 

Ledningsnettet og pumpestasjoner er ikke dimensjonert for uttak av vann til vanning av 

landbruksarealer, noe som gjenspeiles i kommunes «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer» der det i 

punkt §6.9 Gårdsbruk står: «Normalt tillates ikke uttak av vann til vatningsanlegg. I særlige tilfeller 

kan kommunen godkjenne slikt uttak. Det skal da monteres vannmåler på uttak.» Det vil si at det 

normalt ikke er tillatt å benytte drikkevann til vanning av landbruk. Vanningsforbudet innebærer i så 

måte ingen endring fra det normale for landbruket. For vanning av landbruket innebærer det så store 

mengder og kapasiteter, at det ofte vil medføre trykkfall, eller bortfall av vann for andre abonnenter.  

I sommer har vi gitt dispensasjon til vatning til to næringsdrivende. For dem er vatning helt 

avgjørende for at deres produkter skal gro. Dispensasjonen er gitt under forutsetning av øyeblikkelig 

stans om vannivået i tilliggende høydebasseng blir kritisk. Men det mangler klare kriterier for hva 

som skal til for å få en dispensasjonssøknad innvilget. Fortsetter situasjonen som nå, bør det 

utarbeides klare retningslinjer for hva vatningsforbudet egentlig innebærer og hvem som kan unntas.  

Skal kommunen være selvforsynt med drikkevatn og unngå vatningsforbud i årene framover, må 

løsninger og kostnader for utvidet kapasitet i renseanlegget utredes. 

Arbeider med å begrense lekkasjer i distribusjonsnettet må også holde fram, og gjerne forsterkes. 

 

Forslag til midlertidig driftsløsning under bygging av nytt helsehus 

I forbindelse med prosjektering og utbygging av nytt helsehus i Straumen, må det etableres 

alternativt drift i byggefasen. Det må påregnes at driften ikke blir samlet slik som i dag, men at den 

blir spredt på ulike lokaler innenfor og utenfor kommunens grenser. 

 

I en foreløpig fremdriftsplan er det planlagt at utflytting fra Inderøyheimen skal være gjennomført 

innen oktober 2020. Noen funksjoner/tjenester kan påregnes å bli flyttet tidligere. 



 

Det forventes en byggeperiode på omtrent 12 – 16 måneder. Det vil si at alternativ drift er en 

midlertidig løsning med en varighet på i overkant av ett år. Innflytting i slutten av 2021. 

 

Med dette ønsker rådmannen å legge fram en orienteringssak om dette. Bakgrunnen for dette er at 

nevnte byggeperiode vil medføre midlertidige driftsløsninger som direkte vil påvirke følgende 

områder: 

 Arbeidstakerens arbeidssituasjon, både når det gjelder oppmøtested, logistikk, samarbeid, og 

arbeidsmiljø for øvrig.  

 Brukere  

 Økonomi 

 

Rådmannen mener det er viktig at politikken er orientert om hvordan rådmannen har tenkt å legge 

opp tjenesteproduksjonen i denne perioden og hvilke konsekvenser det vil medføre på ulike 

områder. 

 

Oversikt drift/funksjoner i Inderøyheimen pr august 2019. 

 

Følgende oversikt viser hvilke funksjoner som i dag har tilholdssted i Inderøyheimen sine lokaler: 

 

Funksjon Ansatte Tjenester Boenhet/b

rukere 

Arealbehov Mrk 

Rehabilitering 3 (+2) Fysiobeh, 

gruppetrening 

 Treningsareal + individ 2 

(prosjekt) 

Ergoterapeut  1   Treningsareal/mottak 

hjelpemidl. 

Behov for 

lagerplass 

Tildelingskontor 

m/merkantil 

6 +(1 ny 

fra 

2020) 

Saksbehandling  Kontor   

Enhetsledere/adm 4   kontor 1 

(fagsykpl) 

Kjøkken 6 Matproduksjon/

matutlevering 

 Produksjonsareal  

Hyggestua 2 Dagtilbud 3 dg/uke Aktivitetsareal  

Go kroken 2 Dag/kveld 2 g/uke Aktivitetsareal  

Omsorgsboliger 12 Bolig HDO 20 boenh Boenheter + fellesareal 2 

(prosjekt) 

Hjemmetjenesten 70   Personalfasiliteter, 

driftslokaler 

 

Vaskeri 1 Vask av privat 

tøy i inst 

 Produksjonslokaler  

Institusjon 40 (90) langtidsopphold 

tidsavgrenset 

opphold  

41    

Vaktmester 1     

Renhold 4     

SUM 150*  61 HDO   



*Tall hentet fra turnusprogram og er et grovt estimat. 

 

Vurdering – forslag til midlertidig drift 

 

Ansatte 

Tiltaket medfører en omstillingsprosess hvor arbeidsgiver er opptatt av å involvere tillitsvalgte, 

verneombud og andre organ så tidlig som mulig i alle prosessene som etableres. I tillegg er det viktig 

å informere de ansatte direkte gjennom hele prosessen, slik at omstillingen blir forutsigbar og 

oppleves som ryddig og tydelig.  

For å oppnå dette, vil arbeidsgiver være tydelig på årsakene til at omstillingen gjennomføres og hva 

målene skal være. Det vil i løpet av høsten 2019 bli utarbeidet en plan for 

involvering/medbestemmelse, informasjon og drøfting.  

 

I og med at tiltaket ikke skal gjennomføres før høsten 2020, så vil partene ha rikelig med tid til å sette 

seg inn i saken, vurdere saken og forberede drøftingsmøter. Dermed mener rådmannen at man med 

dette klarer å ivareta kravet om tidlig involvering. 

 

Endring av arbeidssted   

Omstillingen vil innebære endring av arbeidssted for enkelte arbeidstakere. Det vil gjelde for alle 

ansatte som jobber i Inderøyheimen. Dette er en naturlig følge av tiltaket og er i utgangspunktet noe 

arbeidsgiver mener den ansatte må akseptere.  

 

Normalt inneholder arbeidsavtaler angivelse av ansettelsesforholdet i kommunen med angivelse av 

tjenestested «p.t» eller lignende. Eks «fast ansatt som spesialhjelpepleier i 67% stilling i Inderøy 

kommune, med f.t. tjenestested ved Bistand og omsorg – institusjon, Inderøyheimen.» 

Selv uten et slikt uttrykkelig forbehold vil det i stor utstrekning legges til grunn at arbeidsavtalen ikke 

er til hinder for omplasseringer til annet tjenestested. Uansett er det her snakk om en midlertidig 

endring, som følge av en varslet omstillings- og byggeprosess. 

 

Endring av arbeidsoppgaver   

Endringer av arbeidsoppgaver som følge av tiltaket vil vurderes fortløpende. Arbeidsgiver vil være 

tydelig på at det, i hovedsak, ikke blir foretatt vesentlige endringer av arbeidsoppgaver. Da ut fra den 

begrunnelse at det ikke vil bli snakk om endringer i stillingsstørrelser eller endring av 

arbeidsoppgaver som i vesentlig grad endrer grunnpreget i stillingene. 

 

Foreløpig plan. 

I arbeidet med å finne gode løsninger har man forsøkt å jobbe etter følgende prinsipper: 

 Beboere som blir berørt, gis om mulig, tilbud i egen kommune – minst mulig belastning for 

den enkelte bruker. 

 Tilstrebe bruk av kommunale eiendommer/areal 

 Tilstrebe å unngå kjøp av tjenester 

 Unngå permitteringer/oppsigelser 

 Rimelige løsninger ved anskaffelse og hvordan driften legges opp i byggefasen.  

 

I prosessen har man sett på ulike muligheter. Man innså tidlig at det ikke var mulig å få til løsninger 

hvor man fikk samlet all drift i samme lokaler og innenfor kommunen. 

Leie av de gamle lokalene på Kastvollen var en mulig løsning. Man ville da unngått å flytte driften ut 

av kommunen. Denne løsningen var ikke realiserbar og arbeidet ble avsluttet vår 2019. 



Leie av brakker ble også vurdert. Denne løsningen ble vurdert som lite hensiktsmessig. Løsningen 

innebar behov for tomteareal og etablering av infrastruktur til brakkene. Kostnadene ved denne 

løsningen ville ha blitt relativ høy. 

 

Man har da følgende forslag til løsning: 

Spiren 

Følgende funksjoner/tjenester flyttes til ledige lokaler i Spiren. 

Hjemmetjenesten, tildelingskontor m/merkantil, rehabilitering, ergoterapeut, enhetsledere m/adm 

og aktivitetstilbud tar i bruk ledig areal i Spiren. I tillegg kan det bli behov for å leie «brakker» for å 

dekke behovet for garderobeløsninger og lagerplass for hjelpemidler. 

 

Det er behov for mindre tilpasninger av lokalene slik at det blir godt nok med tanke på arbeidsmiljø. 

Det vil bli løsninger hvor flere bruker samme areal, eks at to saksbehandlere har samme kontor.  

Hyggestua og GO kroken vil bruke areal i 1. etasje/kjeller. Disse lokalene er blitt benyttet til 

møtelokaler for innvandrertjenesten. Lokalene kan med enkle grep tilpasses og er vurdert egnet til 

bruken. Samme lokaler er tiltenkt rehabilitering – treningsgrupper. 

Rehabilitering ytes gruppebasert og individuelt i lokaler på Inderøyheimen. Det er 2/3 

behandlingsrom som benyttes til individuell behandling både til barn og voksne. I tillegg er det et 

større rom som benyttes til gruppetilbud.  

Individuell behandlingsrom til barn vil bli løst ved at dette gis i ledige lokaler på rådhuset 

(helsestasjon). De øvrige tjenester vil bli gitt i spiren.  

 

I bygget er det god infrastruktur når det gjelder nett og telefoni. 

Lokalene har god adkomst, parkeringsmuligheter for ansatte og besøkende. 

I og med at dette er kommunalt areal så vil kostnader med leie, vaktmester (FDV) bli tilsvarende de 

kostnader man har i dag.  

Lokalene ligger sentralt til og er lett tilgjengelig for innbyggere/brukere som skal ha bistand fra de 

funksjoner/tjenester som blir plassert i lokalene. 

 

 

Leie lokaler - Betania. 

Leie av sykehjemslokaler i Betania. Omfanget er leie av 20 pasientrom med tilleggsareal, herunder 

fellesareal til pasienter, møterom og areal til personalet.  

 

Betania ligger i Sparbu (Steinkjer kommune). Man innser at man i dette benytter lokaler utenfor 

Inderøy kommune. Rent geografisk og logistisk vil det ikke medføre betydelige endringer. Avstanden 

fra Inderøyheimen til Betania er 16 km, noe kortere enn Inderøyheimen – Mosvik sentrum. Lokalene 

ligger fint til i landlige omgivelser med utsikt mot Borgenfjorden. 

Lokalene skal i hovedsak benyttes til pasienter med vedtak om langtidsopphold i institusjon.  

Lokalene er tilpasset institusjonsdrift og kan tas i bruk uten behov for tilpasninger. Driften bemannes 

med personal fra institusjonsdriften i Inderøyheimen.  

 

Det er planlagt at vaktmester og renholdsoppgaver i driftslokaler skal driftes med egen bemanning. 

Foreløpig kostnadsoverslag for leie av lokaler er kr 3.600.000 pr år. Dette må sees i sammenheng 

med bortfall av FDV kostnader kr 3.000.000 for dagens drift i Inderøyheimen. Dette vil gi en netto 

kostnad på kr 600.000 pr år.  

 



Konsekvensen for ansatte i institusjonsdriften på Inderøyheimen er at man får endret arbeidssted i 

byggefasen. Noen av de ansatte flyttes til det nye omsorgsbygget i Mosvik og andre flyttes til 

Betania. Resterende ressurser fordeles eller inngår i finansieringen av kjøp av institusjonsplasser. Det 

er vurdert at det er behov for å holde tilbake stillinger som blir ledige i byggefasen med tanke det 

skal bidra til å dempe de samlede kostnader.  

 

Mosvik omsorgsleiligheter. 

I Mosvik sentrum er det ledige omsorgsboliger. Omsorgsboligene (Sentrumsbygget, Tunet og 

trygdeboliger) er boliger med og uten fellesareal og har ingen bemanning. Over tid har det vært 

ledighet i disse boligene. Det er pr august 2019 ledig 12 boenheter. Det er planlagt at ledige 

boenheter tas i bruk av de beboere som bor i omsorgsboligene i Inderøyheimen. Boenhetene 

bemannes av personalet som i dag drifter tjenestene i Inderøyheimen. Driften må sees i 

sammenheng med driften i det nye omsorgsbygget i Mosvik. Beboere skal ha mulighet for å bruke 

fellesareal i det nye omsorgsbygget og ta del i aktiviteter som foregår i det nye omsorgsbygget. 

 

Personalrom (garderober/toalett, møterom osv) i det nye omsorgsbygget skal være en løsning som 

benyttes av ansatte som flyttes til omsorgsboligene. 

Konsekvensen for ansatte i omsorgsboligene på Inderøyheimen, er endret arbeidssted i byggefasen. 

Det må også påregnes at man omfordeler noen av ressursene i byggefasen.  

 

Vaktmester og renhold 

Driften utføres av 5 ansatte (4 renholdere og 1 vaktmester). 1 av renholderne skal tilbake til det nye 

omsorgsbygget i Mosvik. Det vil bli utarbeidet en plan for oppfølging av vaktmester/renholdstjeneste 

i midlertidige lokaler. (Spiren/Betania og omsorgsboligene i Mosvik) 

 

Vaskeritjenester 

Driften utføres av en ansatt. Oppgaver for den ansatte er primært å vaske privattøy til beboere som 

er innlagt i institusjon. I tillegg er det oppgaver med å ta imot tøy fra leverandør. Det er også noen 

oppgaver knyttet til beboere som bor i omsorgsboliger. 

Det vil bli noe mindre oppgaver som følge av endringene. Det må forventes at den ansatte får 

oppmøtested i Betania, og andre bofellesskap (Mosvik/Næss) i perioden. Oppgavene vil ikke endres 

vesentlig.  

 

Kjøkken 

Driften utføres av 6 ansatte. Oppgavene er å produsere mat til beboere i institusjon og 

hjemmeboende. I tillegg lages det mat for besøkende på kaféen og på aktivitetstilbudene. Kjøkkenet 

har ansvaret for hovedlager for tørrmat, (behov for areal til fryselager/kjølerom og tørrlager.) 

Det vil i byggefasen bli endrede behov knyttet til produksjonen. En foreløpig oversikt gir følgende 

endringer:  



 

Sted Full kost  Middag Full kost Middag 

 Dagens produksjon Produksjon i byggefasen 

Næss HDO 22  22  

Omsorgsboliger Inderøyheimen (HDO) 20  0  

Institusjon Inderøyheimen 41  0  

Kjøp av plasser (inkl mat) Betania (20 plasser 

langtid + 10 plasser tidsavgrenset 

  30  

Omsorgsboliger Mosvik (HDO) 0  24  

Midlertidlige HDO i Mosvik   11  

Kafe  15*  0 

Aktivitetstilbud (Hyggestua/GO kroken   15*  15* 

Hjemmeboende  40*  40* 

SUM 83 70 87 55 

*Antallet vil variere over tid. Dette må forstås som et grovt estimat. 

 

Det legges opp til at man legger til rette for midlertidige løsninger i det nye omsorgsbygget i Mosvik 

slik at det kan produseres mat til brukere på Næss HDO, nytt omsorgsbygg i Mosvik og midlertidige 

HDO boliger i Mosvik, samlet 57 enheter. I tillegg produksjon for hjemmeboende. Endringene vil 

medføre at kjøkkenet produserer 27 full kost enheter mindre og 15 middager mindre i byggefasen. 

Samlet utgjør dette omtrent 35% reduksjon.  

Konsekvensen for ansatte er endret arbeidssted i byggefasen. Det må også påregnes at man 

omfordeler noen av ressursene i byggefasen. Det kan gjøres ved at man flytter noe av 

kjøkkenressursene inn i avdelingene og redusere behovet for vikar innleie ved ferier, sykdom osv.  

Produksjonsutstyr flyttes fra dagens kjøkken til Mosvik.   

 

Kjøp av tjenester – tidsavgrenset opphold 

Det må i byggefasen legges til rette for løsninger som ikke reduserer dagens dekningsgrad. 

Man har i dag 61 HDO plasser i Inderøyheimen (41 institusjonsplasser og 20 HDO plasser) og det er 

planlagt med en økning på 4 HDO plasser når nytt omsorgssenter i Mosvik står ferdig i 2020. 

 

Skal denne kapasiteten opprettholdes i byggefasen, må det kjøpes plasser/tjenester.  

Dagens kapasitet er marginal. Man har fullt belegg på Inderøyheimen og det er påløpt kostnader for 

overliggende pasienter på sykehus. Institusjonsdriften har også tatt i bruk to rom på Inderøyheimen 

som dobbeltrom. Det er derfor ikke anbefalt å redusere kapasiteten under dagens kapasitet på 61 

HDO plasser (41 institusjonplasser og 20 HDO omsorgsboliger). Man burde øke dekningsgraden i 

perioden med 4 plasser tilsvarende det som ligger i planlagt utbygging. 

 

Det er ikke mulig å dekke behovene i byggefasen uten at man kjøper ulike tjenester. Det kan bli 

behov for kjøp av 6 – 10 tidsavgrensede institusjonsplasser som kommer i tillegg til at kommunen 

leier lokaler som bemannes med egne ansatte. 

Ved kjøp av tjenester vil alle tjenester driftes av ekstern leverandør. 

Et foreløpig kostnadsoverslag er kr 5.800.000 for 6 plasser eller kr 967.000 pr plass pr år. Dette er 

rene merutgifter som man ikke fullt ut kan kompensere for gjennom driftsreduksjon andre plasser.  

Regelverket for anskaffelseskostnader beskriver at utgifter til produksjon av relevante tjenester i 

byggeperioden, selv om dette medfører merkostnader og er en direkte konsekvens av anskaffelsen, 

skal føres på drift. Det gjelder kjøp av tjenester og leie av lokaler.  



  

 

Økonomi 

Det er ikke realistisk å gjennomføre de ulike tiltakene innenfor driftsbudsjettet for sektoren. Leie av 

lokaler og kjøp av 6 institusjonsplasser vil samlet gi i overkant av kr 6.300.000 i netto merutgifter pr 

år. I tillegg vil en fragmentert drift medføre merutgifter. Noe av merkostnadene kan dekkes gjennom 

omfordeling innenfor sektorens driftsramme. Resterende kostnader må tas inn i budsjettet for 

gjeldende periode. 

 

Drift av nytt omsorgssenter i Mosvik. Med en bemanningsnorm på 0,6 årsverk vil driften ha 14,4 

årsverk. Disse årsverkene flyttes over fra dagens institusjonsdrift i Inderøyheimen. Følgelig vil det 

ikke påløpe merkostnader knyttet til personalutgifter. Ansatte som ble flyttet fra Mosvik vil få tilbud 

om å flytte tilbake til nytt omsorgsbygg. 

 

Drift av midlertidig løsning HDO plasser i Tunet/sentrumsbygget (11 plasser). Disse plassene skal 

tilbys beboere som bor i omsorgsleilighetene (HDO) på Inderøyheimen. Med en tilsvarende 

bemanningsnorm som det er planlagt med i nytt omsorgssenter i Mosvik, vil driften ha 6,6 årsverk. 

Den bemanningen man har i dagens drift 5,0 årsverk, skal overføres og vil gå til fratrekk. Det vil bli 

behov for å styrke driften med 1,6 årsverk. Styrkingen dekkes av årsverksrammen til dagens 

institusjonsdrift.  

 

Drift av 20 institusjonsplasser i Betania. Bemannes med personal fra institusjonsdriften på 

Inderøyheimen. Bemanningsnormen tilpasses de behov man ved å drifte 20 institusjonsplasser 

Følgelig vil det ikke påløpe merkostnader. 

 

Drift av kjøkken. Det legges opp til en redusert drift i byggefasen. Driften legges midlertidig til nytt 

omsorgssenter i Mosvik. Produksjonen vil bli redusert med omtrent 35%. Det vil medføre en 

omdisponering av ressurser fra kjøkkendrift til andre funksjoner som antas å få merforbruk i 

byggefasen. 

 

Leie av lokaler av Betania – 20 plasser. Vil gi en netto merutgift på kr 600.000 pr år 

Kjøp av tjenester - 6 tidsavgrenset plasser. Kr 5.776.300 pr år. 

Merkostnader vil i hovedsak dreie seg om kjøp av tjenester og leie av lokaler samlet kr 6.376.300 pr 

år. 

 

Ut fra dagens årsverksramme på institusjon skal man sitte igjen med et «overskudd» på 2,5 årsverk 

når man har fordelt ressursene til de nye driftsområdene. Omregnet i kroner vil dette gi kr 1.700.000 

som kan gå til fratrekk pr år på økte merkostnader. 

 

Det er da omtrentlig kr 4.700.000 som må innarbeides i budsjett. 

Ovennevnte tiltak fordrer at det blir ledighet i stillinger i tiden frem mot tiltaket og arbeidsgiver 

vurderer fortløpende med tanke på å rekruttere ved ledighet i stilling. Det kan være ift nyansettelser, 

sykefraværsvikar osv.  

 

Bygging av nytt helsehus i Straumen vil også medføre at 8 omsorgsboliger (OL boliger) må rives. 

Beboere må få tilbud om annen omsorgsbolig.   

 

 



 

Økonomirapport pr. august 

Rådmannen arbeider med tertialrapport pr august som etter planen skal legges fram som politisk sak 

i september. Rådmannen gir derfor en foreløpig overordnet prognose og vil komme tilbake med 

oppdaterte prognoser og beskrivelse av tiltak i tertialrapporten. Prognosene i denne rapporten, tar 

utgangspunkt i rapportering pr juni, samt regnskap medio august, rapportering pr juni og samt dialog 

med sektorledere. 

 

I økonomirapport for første tertial rapporterte rådmannen om behov for omdisponering av rammer 

for å møte anslått merforbruk på anslagsvis 4 – 5 mill. kroner. Rådmannen forventet at 

budsjettjustering og stram økonomistyring i virksomhetene, skulle være tilstrekkelig til å avlegge 

driftsregnskap i balanse.  Kommunestyret vedtok en omdisponering av rammene for finansiere 

forventet merforbruk innen oppvekst og NAV. Budsjettrammen til NAV ble oppjustert med 1,2 mill 

kroner. Omdisponering til oppvekst på 3 mill. kroner, ble lagt på fellesområdet i påvente av 

oppdaterte prognoser i andre tertial.  

 

Rådmannens foreløpig prognoser pr august er noe usikre og basert på overordnede vurderinger.  

Frie inntekter forventes som justert i forbindelse med første tertial. Rådmannen vil komme tilbake til 

nærmere vurderinger av finansutgifter i tertialrapport, men har ikke indikasjoner på vesentlige avvik 

for renter og avdrag.  Det overordnede utfordringsbilde for driften vurderes til å være knyttet til de 

samme forhold som i første tertial - oppvekstsektoren og NAV. Prognoser for andre tertial viser at 

utfordringsbildet innen NAV har økt, foreløpig anslag på merutgifter utgjør om lag 1,3 mill kroner. 

Merutgifter knyttes til økonomisk sosialhjelp netto 800 000 kroner og KVP på vel 500 000 kroner. Pr 

dato har ikke rådmannen tilstrekkelig grunnlag til å anslå effekter av mulige tiltak. Ovennevnte 

utvikling innen økonomisk sosialhjelp og NAV, er en utfordrende situasjon mht. balanse, og 

rådmannen forventer per dato et merforbruk fra NAV. 

 

For oppvekst anslår rådmannen foreløpige prognose som rapportert i første tertial, 2,5-3,5 mill. 

kroner. Merforbruket er knyttet til merutgifter lønn/vikarinnleie, bemanningsnorm samt 

mindreinntekter foreldrebetaling SFO for skole. For barnehage knyttes merforbruket til redusert 

foreldrebetaling, fravær/vikarinnleie samt tilskudd til ikke kommunale barnehager.  

 

Vedtatt omdisponeringen av rammer forventes å dekke merforbruket innen oppvekst. For øvrige 

sektorer anslås balanse. 

 

Ovennevnte utvikling er en utfordrende situasjon mht. balansen. Rådmannen vil arbeide videre med 

mulige tiltak, men varsler at det kan bli krevende å dekke dette inn i 2019.  

 

Prognosen for driften presenteres i etterfølgende tabeller:  



Driftsregnskap pr april 2019 – hovedoversikt 1A 

 

Beløp i 1000     

 Regn. hittil 

2019 

Rev. bud. 

2019 

Prognose 

2019 

Avvik i kr  

2019 

Skatt på inntekt og formue  -77 689 -158 296 -158 875   0 

Ordinært rammetilskudd -173 364 -254 405 -255 468 0 

Skatt på eiendom -10 613 -15 545 -15 900 0 

Andre direkte eller indirekte 

skatter 

0 -1 050 -1 050 0 

Andre generelle statstilskudd  -150 -1 958 -1 958 0 

Sum Frie disponible inntekter -261 815 -431 254 -433 251 0 

     

Sum Finansinntekter/-utgifter 15 783 49 895 49 895 0 

     

Sum Avsetninger og bruk av 

avsetninger 

0 4 685 4 685 0 

     

Til fordeling drift -246 032 -378 527 -378 527 0 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 235 674 378 527 380 359 0 

Merforbruk/mindreforbruk  0 -1 

peterp300 

-1 300 

 

Rådmannens foreløpige prognoser er pr august legger til grunn KS’ prognose for frie inntekter 

oppdatert medio juni 2019. Frie inntekter ble oppjustert i første tertial og forventes som budsjettert.  

 

 

Kommunens virksomhetsområder 

 

Tjenesteområder Regnskap 

hittil i pr 

Rev.bud 

2019 

Prognose  

2019 

Rev. bud. 

2019 

Politikk  2 415 3 787 3 787 0 

Administrasjon 17 007 30 803 30 803 0 

Oppvekst 87 918 130 828 133 775  -3000 

NAV 5 417 10 940 12 240 -1300 

Helse og omsorg 102 332 134 449 134 449 0 

Kultur og fritid 10 910 15 785 15 936 0 

Eiendom og Kommunalteknikk  18 186 35 714 35 714 0 

Vann og avløp -5665 60 0 0 

Næring 2 958 6 907 6 907 0 

Interkommunale samarbeider -162 0 0 0 

Fellesområder  -223 10 505 7 505  3 000  

Sum tjenesteområder  378 527 380 359 -1300 

 

 

 

 



Administrasjon 

Rådmannen forventer å avlegge regnskap i henhold til budsjett. 

 

Oppvekst 

Prognose for sektoren er som rapportert i økonomirapport for første tertial dvs. et merforbruk på 2,5 

– 3,5 mill.kr. Dette merforbruket ble vedtatt dekket ved omdisponering av midler, men er midlertidig 

lagt på fellesområdet i påvente av nærmere vurdering av fordeling mellom enhetene. 

Budsjettjustering/fordeling tas i forbindelse med politisk sak om økonomirapport for andre tertial. 

Enhetene arbeider med å redusere aktivitetsnivået for å minimalisere merforbruket i sektoren. 

 

NAV 

Prognoser for NAV pr august indikerer et økt utfordringsbilde i størrelsesorden 1,3 mill kroner utover 

styrking av rammen på 1,2 mill kroner. Utfordringene knyttes som tidligere til økonomisk sosialhjelp 

som viser ytterligere netto merutgift på kr 800 000. Utgiftsveksten knyttes i hovedsak til flyktninger. 

Det varsles videre merutgifter i tilknytning til kvalifiseringsprogrammet (KVP) med om lag 500 000 

kroner. Årsaken til merforbruket er økning i antall deltagere  - fra 5 til 8 deltagere - i løpet av året (fra 

januar til dd).  

 

Tiltak og effekt av tiltak, er under vurdering og skal redegjøres nærmere for i økonomirapport for 

andre tertial. 

 

Helse og omsorg 

Sektor forventes i balanse. 

 

Kultur 

Sektor forventes i balanse. 

 

Eiendom og kommunalteknikk 

Sektorer forventes i balanse. 

 

Næring 

Det forventes at regnskap avlegges i henhold til budsjett. 

 

Fellesområdet:  

Budsjettet omfatter bla. avsatte midler til lønnsoppgjør. Beregning av økonomiske konsekvenser er 

ikke foretatt pr august. Området er styrket med vel 3 mill kroner i omdisponerte midler - i hovedsak 

til oppvekst. 

 

Status bredbåndsutbygging 

Inderøy kommune har for tiden 6 bredbåndsprosjekt som gjennomføres parallelt og hver for seg.   

Grønnesby – Hellhaugan hvor mesteparten av prosjektet med tanke på graving er gjennomført.  

Røra Nord (Vollan) er gjennomført.  

Korsavegen/ Heggstad er under arbeid. Dette er ikke ferdigstilt siden det her også legges høgspent i 

jord sammen med legging av fiber. Dette for å unngå doble gravekostnader, men det forsinker 

prosessen litt. 

Stokkan/ Letnesgrenda er ferdigstilt. Mangler noen få oppkoblinger. 

Røra-Sund-Lorås er under arbeid med graving. 



Verdalsgrenda – Tømtåsen – Bartnes. Mesteparten av gravearbeidet er gjennomført. Noe avventer 

pga. manglende svar fra arkeologene hos TFK. Dette må avventes før graving fortsetter. 

Ny mobilmast for Venna. Inderøy kommune har fått lovnader på forbedring av mobilsignal i Venna-

området hvor både AKSET og Spiren har registrert dårlige mobilforhold over tid. 

 

Ny modell for finansiering og gjennomføring av kommende bredbåndsprosjekt via TFK: 

 

Her følger en kort orientering gitt av Pål Magnar Dahlø som er ansvarlig for digital infrastruktur hos 

TFK: 

«Her er link til SD sine retningslinjer for 2019, med kommentarer fra NKOM.  

Merk at ansvaret nå er overført KMD. 

https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/retningslinjer-for-

bredb%C3%A5ndsst%C3%B8tte-for-2019/_attachment/41519?_ts=169a014ea99 

 

Det skal trolig legges enda flere oppgaver på Fylkeskommunen i kraft av Stortingsmelding nr. 

6: «Oppgaver til nye regioner». https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-

20182019/id2616180/sec1 

 

Når det gjelder Fylkeskommunes midler så er det besluttet administrativt at det skal legges 

opp til like rutiner uavhengig av hvor finansiering kommer fra. I mange tilfeller er det 

parallelle løp her, både relatert til utlysning, forhandling og avtalehåndtering. 

 

Vi har forståelse for at dere ønsker en raskere utbygging. I år skyldes forsinkelsen mye «fram 

og tilbake» i NKOM, så midlene hadde uansett ikke blitt tildelt kommunene noe raskere.  

 

I.f.t. mobilprosjektene så krever nå ny teknologi (5G) at mast/hytte endres i forhold til dette.  

Pr i dag ennå ingen klarhet i hva som ligger i dette.» 

 

Opprinnelig var søknadsfrist for eksterne bredbåndsmidler fra NKOM satt til juni 2019, men fristen er 

flyttet til medio september hvor TFK vil innhente anbud for alle søknader i kommunene og vil fungere 

som en felles prosjektleder for alle bredbåndsprosjektene som gjennomføres med KMD/ TFK-midler 

heretter. Inderøy kommune er i dialog med TFK for å muligheten for at vi som kommune fortsatt kan 

gjennomføre på egen hånd. Dette kan også føre til forsinkelser dersom vi kommer inn under den nye 

modellen kontra å gjennomføre bredbåndsprosjektet på egen hånd – slik vi har gjort med alle 

prosjekt hittil. Inderøy kommune vil fortsette dialogen med TFK for å se om det finnes muligheter for 

å gjennomføre slik vi har gjort tidligere alternativt om vi kommer inn under den nye fellesmodellen 

som er lansert. For ordens skyld er Framverran ferdig prosjektert med tilstrekkelig antall abonnenter 

og ligger inne med en søknad om ekstern finansiering hos NKOM/ TFK hvor svar forventes medio 

september 2019.  

Inderøy kommune har ansatt Marit Fånes som en ekstra ressurs innenfor områdene digital 

infrastruktur/ kommunalteknikk. Marit starter i sin jobb 26.08.19.  

 

 

Statusoppdatering om årets 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. 

 

https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/retningslinjer-for-bredb%C3%A5ndsst%C3%B8tte-for-2019/_attachment/41519?_ts=169a014ea99
https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/retningslinjer-for-bredb%C3%A5ndsst%C3%B8tte-for-2019/_attachment/41519?_ts=169a014ea99
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20182019/id2616180/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20182019/id2616180/sec1


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. To 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. Ett 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 arealmessig plass til flere barn, men bemanning er tatt ned over år på grunn av 

mindre søknad. 

Utøy barnehage. Det var 7 søkere. Ett 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 i Straumen-området ved årets opptaket. 

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

det vært dialog med foreldre/foresatte.  Foreldre har takket ja til plassene og ønsker å stå på 

venteliste jf.  prioritet. 

 

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

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

kapasitet. 

 

§ 8 i Lov om barnehager: 

«Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt 

i kommunen jf § 12 a…….» 

 

§ 12 a 

Rett til barnehageplass 

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, 

har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måned barnet fyller et år. 

Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum et opptak i 

året……..» 

 

Inderøy kommune praktiserer samordnet opptaksprosess jf. § 12 i Lov om barnehager. Det vil si at 

alle godkjente barnehager samarbeider om opptak av barn. Brukernes ønsker og behov skal tillegges 

stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og 

likebehandling av kommunale og private barnehager, sikres.  

Svarbrev ble sendt ut 5.april 2019. 

 

Vedrørende vedlikeholdsbehovet i Muustruparken 

I det siste har det kommet en del tilbakemelding om at parkvedlikeholdet i Muustruparken oppleves 

som lite tilfredsstillende. Inderøy kommune har en driftsavtale med Flyndra og vedlikehold skjer i 

henhold til den avtalen som er inngår med dem. 

 

Men her er det imidlertid snakk om et ressursspørsmål. Ressursene som er satt av til drift og 

vedlikehold av parkanlegg klarer ikke å tilfredsstille de standardkrav som mange stiller til 

Muustruparken. 



Det er imidlertid kommet melding om at private ønsker å bidra med drift og vedlikehold, samt 

innsamling av økonomiske midler for tiltak som letter vedlikehold av parken. Hovedgrep som er 

foreslått ovenfor kommunen er asfaltering av stier og anskaffelse av en robotklipper.  

Dette er tiltak som vil gi fordeler i form av: 

- Mindre vedlikeholdsarbeid på stiene (grusing, kantklipping) 

- Bedre fremkommelighet for funksjonshemmede 

- Innsparinger på plenklipping 

- Estetiske forbedringer (kontinuerlig klipping) 

- Forhåpentligvis mindre kritikk for dårlig vedlikehold. 

 

Kostnader til asfaltering ble estimert til kr. 150 000,-. Man har som mål om å skaffe privat 

finansiering til prosjektet, men det er et ønske om at kommunen skal bidra ved å søke støtte av 

spillemidlene. I samband med søknad om spillemidler vil det være aktuelt å utvide prosjektet med 

etablering av aktivitetstilbud for barn og unge. 

 

Rådmannen vurderer dette initiativet som positivt. Hver sommer mottar kommunen klager som 

omhandler manglende vedlikehold av Muustruparken, og dette initiativet kan bidra til å øke 

standarden av parken, samt at det blir lettere å vedlikeholde parken framover. Rådmannen har 

dermed som intensjon å gå i en nærmere dialog med initiativtakeren, og med mindre det er 

motforestillinger fra politisk styringsnivå, vil rådmannen vurdere et konkret samarbeid for å få på 

plass ovennevnte tiltak. 

 

Oppfølging av vedtak om støtte til stedsutviklingstiltak 

I sak 32/19 (Årsregnskap og årsrapport for 2018), behandlet i kommunestyret den 17. juni 2019, ble 

det blant annet vedtatt følgende: Kr 2 000 000 avsettes til Bo-lyst fond.  

 

I denne sammenheng er rådmannen bedt om en tilbakemelding om hvordan dette vedtak er tenkt 

fulgt opp. Pr. i dag finnes det ikke politisk vedtatte retningslinjer som regulerer disponering av bo-lyst 

fondet, og det foreligger heller ikke direkte planer om å opprette slike retningslinjer. 

 

Rådmannen har imidlertid forstått det slik at fondet først og fremst skal brukes for å legge til rette 

for: 

- Næringsaktivitet 
- Tilrettelegging for fysisk aktivitet og trivsel for barn og unge 

 

Uansett vurderer rådmannen det som hensiktsmessig at enhver søknad som kommer inn, blir 

gjenstand for en politisk vurdering av formannskapet. Dette vil si at rådmannen kommer med sin 

anbefaling i et konkret forslag til vedtak. 

Rådmannen ser for seg følgende framgangsmåte: 

- Bo-lyst fondet gjøres kjent ovenfor innbyggerne gjennom kommunens hjemmeside og 
Facebook, samt kommunal informasjon i Inderøyningen 

- Innkomne søknader vurderes fortløpende og blir satt opp på den politiske dagsorden etter 
vanlig møtekalender 

- Formannskapet er det organet som fatter vedtak i den enkelte sak som omhandler 
disponering av fondet 

- Det settes ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende, helt til fondet er oppbrukt 
 



Vedrørende finansiering av festkveld for Petter Northug 

Den 13. september blir det organisert en festkveld for Petter Northug, i anledning at han har 

avsluttet sin skikarriere. Arrangementet skal finne sted i Mosvikhallen. 

 

Det er Inderøy kommune og Norsk Limtre som står som arrangør for festkvelden. Det er satt sammen 

en organisasjonskomite. Her er kommunen representert ved ordfører og en representant fra 

administrasjonen. Det er satt opp et budsjett som har en ytre ramme på kr. 220 000,-. 

Organisasjonskomite har bedt kommunen om å bidra med inntil kr. 150 000,-. 

 

I utgangspunkt er det ikke satt av midler i det kommunale budsjettet til dette tiltaket, men etter 

rådmannens vurdering er det viktig at kommunen bidrar til et arrangement som markerer 

karriereavslutning til Petter. Dette begrunner rådmannen med at Petter Northug, og hans meritter 

har vært med på å profilere kommunen utad på en positiv måte. Det refereres også til kommunens 

overordnete planverk hvor Petter og han skikarriere er omtalt. Ved å bidra økonomisk til denne 

markeringen, gir kommunen noe tilbake. 

 

Rådmannen ser for seg at kommunens bidrag (inntil kr. 150 000,-) dekkes innenfor den rammen som 

er avsatt til politisk virksomhet. Rådmannen ber om å få formannskapets tilslutning til dette.  

 

Status sykefravær 

Blir lagt fram i møte 

 

Status oppgradering kommunale veger 

Blir lagt fram i møte 

  

 

 


