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Kommunedelplan Røra - Muligheter for utbygging Åsen boligfelt
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen får fullmakt til å sette i gang et forprosjekt – inkludert grunnundersøkelser innenfor en ramme på kr. 250.000,- for Åsen-feltet på Røra.
2. Beløpet dekkes av avsatte investeringsmidler til videre boligtilrettelegging i budsjett 2010.
3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
4. Forprosjektrapporten søkes fremlagt til behandling i formannskapet i september 2010.

Vedlegg
1

Åsen

2

Boligfelter kalkylegrunnlag

Bakgrunn
Kommunedelplan for Røra er vedtatt i kommunestyret 08.03.2010. I planen er vurdert ulike
byggeområder, bl a kommunens eiendom Åsen, gnr 172 bnr 54.
Reguleringsplan for eiendommen er godkjent i kommunestyret 26.08.1986. Planen åpner for
utbygging av 33 frittliggende eneboliger på tomter med god utsikt. Planen forutsetter at det
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etableres vegforbindelse fra Floåsvegen. Biltrafikken vil da komme fra E6 og oppover den
bratte kommunevegen, mens gang og sykkelforbindelsen vil gå via Hellemshaugan.
Infrastruktur for øvrig skjer ved at feltet kobles til eksisterende Hellemshaugen boligfelt.
Kommunen har som målsetting å legge til rette for en løpende portefølge av byggeklare tomter
i alle grendene. Rådmannen har – og har hatt – samtaler med private interessenter med sikte
på å motivere til tilrettelegging. Så langt synes det som om omfanget av privat tilrettelegging
uansett vil bli begrenset.
Dette gjør det nødvendig å utrede Åsen-feltet som er i kommunalt eie. Prosjektet har tidligere
vært vurdert for realisering, men så langt ansett som relativt dyrt. (lang tilførselsveg ved
eksisterende reguleringsplan med tilkomst via Floåsen)
Gjeldende plan for Åsen-feltet. Adkomstalternativer.
Rådmannen har vurdert kostnader med gjeldende plan og gjort en grov vurdering for å avklare
om godkjent plan må endres.
I første omgang er sett på vegløsning(er). Planlagt løsning med biladkomst fra Floåsvegen vil
kreve en del sprengning og masseflytting. Det må påregnes en opprustningskostnad på
minimum 1 mill. kroner for å nå frem til feltet. (ikke asfaltering)
Rådmannen har sett på alternativ vegutløsning fra nåværende veg – Bjørklivegen - opp
Hellemshaugen. Kommunikasjonsmessig synes dette å være isolert sett mest funksjonelt og
ville nok blitt løsningen om Åsen feltet og Hellemfeltet i sin tid hadde blitt planlagt i
sammenheng.
Dette vil medføre et større terrenginngrep i et friområde og berøre ei bebygd boligtomt og ei
privat ubebygd boligtomt. Videre må det forventes at løsningen vil utløse krav om gang og
sykkelveg – en løsning som naturlig nok allerede er etterspurt.
Flytting av vegadkomst vil medføre en reguleringsprosess som tar tid – anslagsvis 6 til 12
måneder, avhengig av hvordan revisjon av planer oppfattes hos dem det berøres. Prosess med
teknisk planlegging og innhenting av anbud tar erfaringsmessig et halvår.
Når kommunen har åpnet vegadkomst til området, vil det gi mulighet for at private grunneiere
kan utvikle områder i privat regi. Her finnes private områder med god beliggenhet for boliger.
Restarealene på kommunens eiendom kan også utvikles til ytterligere boligbygging.
Rådmannen ser at det kan bli behov for arkeologiske undersøkelser og geotekniske vurderinger
siden det skal bygges på marine avsetninger.

Kostnader – forprosjekt.
For å avklare løsninger med teknisk infrastruktur vil det være behov for innleid bistand .
Eventuelt valg av nye løsinger for vegframføring til område vil utløse behov for omregulering
av planen. Noe av dette kan kanskje gjennomføres i egen regi.
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I tillegg må det påregnes kostnader til geotekniske og arkeologiske undersøkelser.
Totalt må forventes å medgå kr. 250.000,- til forprosjektutredningen.

Tentative kostnader hovedprosjekt.
Foreløpige kalkyler indikerer en snitt pris for en fase 1 (21 tomter) på ca kr. 270.000,-.
(eksklusive asfaltering av atkomstveg) Asfaltering av atkomstveg har en prisantydning på netto
1 mill. kroner. (Utlignet på 33 tomter utgjør det et kostnadstilegg på kr. 30.000,-)
En utbygging av 33 tomter kan komme ut med en enhetspris på ca kr. 230.000,-. (eksklusive
asfalt tilkomstveg)
Etablering av infrastruktur og atkomst åpner et potensiale for et større antall tomter i privat
regi.

Avsluttende vurdering
Røra ligger midt i bolig og arbeidsområdet Steinkjer- Levanger. For den som vil bo og arbeide i
Innherred bør Inderøy generelt og Røra spesielt være en god lokalisasjon.
Åsen-feltet ligger over dagens felt i Hellemshaugen og bør være attraktivt med god utsikt, nær
til jernbane, E6, skoler og barnehager. Det er registrert etterspørsel etter byggeklare
boligtomter på Røra og konkret forespørsel om tomter i Åsen-feltet. Vi må legge til grunn at
denne etterspørselen vil utvikle seg positivt over tid .
Kommunen har satt som mål og sikre at vi enhver tid har hensiktsmessige byggeklare tomter i
samtlige grender i Inderøy. Vi registrerer at den private viljen og evnen til å legge til rette for
dette – synes noe begrenset; i alle fall utenfor Straumen. Det synes åpenbart nødvendig med
et kraftfullt kommunalt initiativ for å sikre målsettingene.
Det er en betydelig initiell investering som eventuelt må gjøres i Åsen-feltet. (6-8 mill. kroner
netto) Utlignet på 33 tomter er kostnadsanslaget på kr. 230.000,- pr. tomt. (eks asfaltering av
tilføselsveg) I forhold til prispotensialet kan det være naturlig å sammenligne seg med et
nærliggende og tilsvarende områder i Leklemshaugen og hvor tomtene har en prisantydning på
kr. 350.000,-.
Rådmannen vil ikke underslå risikoen både på kostnadssiden og etterspørselssiden. En
forprosjektutredning vil klargjøre og konkretisere risikobildet. I praksis må man være forberedt
på at kommunen i siste instans vil måtte subsidiere en utbygging noe.
En subsidiering kan la seg forsvare ut fra et lokalt samfunnsregnskap. Om det kommunale
initiativet medfører større befolkningsvekst enn hva man ellers ville fått - og dermed bedre
utnyttelse av eksisterende infrastruktur – så vil en eventuell subsidiering lettere kunne la seg
forsvare. Bemerk dog at en større utbygging av Åsen-feltet kan legge et press på den
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kommunale infrastrukturen i form av skoler og barnehager i Røra-området. Dette kan likevel
ikke anses som et problem - men som en positiv utfordring.

Konklusjon
Rådmannen ber om en ramme (for kjøp av tjenester) til videre utredning og forprosjektering
på inntil kr. 250.000,- . Denne utredningen vil omfatte – 1) Vurdering av alternativ adkomst
inkl. kvalitetssikret kostnadsberegning 2) grunnundersøkelser 3) reguleringsarbeid.
Vi tar sikte på og legge fram en sak i formannskapets møte i september og hvor eventuelt
endelig vedtak om hovedprosjekt da kan fattes.
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Kalkylegrunnlag Åsen
Bidrag prosjekt/simulering
Forutsetninger
Antall boligtomter
Tomtepris
- tomtepris netto

166957
1586087
Kommunale
Fase 1
Fase 2

1753043
Totalt

4817391
Potensiale
fase 3

21
300000
280000

12
300000
280000

33
300000
280000

50
300000
280000

Antall meter veg tilførsel
Antall meter veg i felt

600
550

0
200

600
750

200
1200

Antall meter VA - tilførsel
Antall meter VA - i boligfelt

150
550

0
350

150
900

300
1500

Snitt pris opparbeiding veg
Snitt pris opparbeiding VA

2500
3000

2500
3000

2500
3000

2000
3000

Snitt mva-refusjon av opparb

15 %

15 %

15 %

15 %

400000
100000

100000
50000

500000
150000

500000
100000

Tilførsel veg
Tilførsel VA-anlegg

1500000
450000

0
0

1500000
450000

400000
900000

Veg i boligfelt
VA-anleggg i boligfelt

1375000
1650000

500000
1050000

1875000
2700000

2400000
4500000

Sum anleggsarbeider
Planleggingskostnader
Reserve

4975000
500000
1095000

1550000
150000
340000

6525000
650000
1435000

8200000
600000
1760000

Sum opparbeidelseskostnader
Sum opparbeidelse pr. tomt

6570000
312857

2040000
170000

8610000
260909

10560000
211200

Sum opparbeidelse av tomt netto
Sum netto kostnad pr tomt

5713043
272050

1773913
147826

7486957
226877

9182609
183652

7950
166957

132174
1586087

53123
1753043

96348
4817391

Kjøpte planleggingskostnader
Egne planleggingskostnader est

Kostnadsberegning

Sum dekningsbidrag pr tomt
Sum dekningsbidrag totalt
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Inkludert belysning

Anslag

20 %
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/575-18
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

52/10

30.06.2010

Samarbeidsprosjekt med SANOK kommune i Polen - tilleggsbevilgning
Rådmannens forslag til vedtak
1. Av prosjektbevilgningen Sanok-prosjektet stilles kr. 120.000,- til disposisjon for skoletur for
10-klassene ved Inderøy Ungdomsskole.
2. Det bevilges i tillegg kr. 80.000,- av tilleggsbevilgningsposten til formannskapets
disposisjon.
3. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Avtale Sanok og Inderøy august 2010
2 Budsjett - utdrag på engelsk
3 Søknad om støtte til studietur til Polen oktober 2010

Henvisning:

Bakgrunn
Inderøy kommune har inngått avtale med Sanok kommune i østre del av Polen. Samarbeidet
består i å ”selge ekspertise” som gjelder undervisning i skolen om miljøvern og
avfallshåndtering. Se vedlagt avtale.
Bakgrunn for avtalen er et prosjekt som Sanok kommune i Øst-Polen har fått finansiert med
penger fra EØS-fondet. Prosjektet har et totalbudsjett på 3,2 mill kroner. Dette disponeres av
Sanok kommune.
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Avtalen med Inderøy kommune innebærer at Sanok kommune kjøper tjenester fra Inderøy
kommune for kr. 122.000,-. Arbeidet utføres av ansatte ved Inderøy ungdomsskole og enhet
for kommunalteknikk. Ordfører og rådmann har også deltatt i arbeidet. Prosjektet sluttføres i
2011.
Sanok kommune har i tillegg sagt seg villig til å dekke utgifter til reise og opphold i to dager for
15 elever og to lærere med til sammen kr. 116.000,-.
I stedet for å sende 15 elever med lærere til Sanok, har skolen i nært samarbeide med FAU –
planlagt en reise til Sanok med hele tiende-trinnet ved skolen. En reisekomite - sammensatt av
foreldre - har ut fra et budsjett på kr. 550.000,- søkt Inderøy kommune om tilskudd til reisen på
til sammen kr. 200.000,-.

Vurdering
Rådmannen mener i likhet med rektor og ansatte ved Inderøy ungdomsskole at turen er et
svært positivt tiltak. Som det fremgår av søknad gir dette elevene mye nyttig lærdom og
erfaringer. Det må tilføyes at klassetrinnet som var vertskap for polske elever i fjor høst, er blitt
forbilder på avfallssortering ved ungdomsskolen.
Foreldre og elever har gjort en stor innsats for å fylle reisekassen og det som er samlet inn av
penger er mer enn det som er normal utgift for slike avslutningsturer ved ungdomsskolen.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at det gis tilskudd til skoletur til Polen på til sammen kr. 200.000,-.
Henholdsvis kr. 120.000,- fra Sanok-prosjektet og kr. 80.000,- fra formannskapets pott for
tilleggsbevilgninger.
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IIIII IIII

Inderøy ungdomsskole
Ved foreldrenes turkomite
Anita Letnes
Utøy
7670 ffiderøy

Til adressater i h.h.t. vedlagte liste og andre aktuelle
sponsorer
Søknad om støtte til studietur til Polen oktober 2010
1.

Hvem reiser
Tiende klassetrinn ved Inderøy ungdomsskole, med elever fra Mosvik. Vi reiser
med 100 elever og ca 25 voksne reiseledere (foresatte og lærere)

2.

Hvorfor
Klasseturen er ledd i et samarbeidsprosjekt med Sanok kommune i østre del av
Polen. Inderøy kommune og Sanok kommune samarbeider om opplæring om
økologisk opplæring i skolene. Håndtering og sortering av avfall er et viktig tema
i samarbeidet.
Inderøy ungdomsskole er en viktig aktør i dette samarbeidet. Klasseturen går til
Sanok, der elevene skal oppholde seg i to dager som ledd i dette
samarbeidsprosjektet. På reisen blir det stopp for å se på og lære om historiske
og kulturelle steder, primært nær Krakow. Bl.a. inngår et besøk i Auschwitz.
Klasseturen brukes i undervisningen, både når det gjelder europeisk historie og
geografi, samt økologi og naturfag.

I utgangspunktet var det planlagt å sende 15 elever fra Sanok til Inderøy, og
tilsvarende fra Inderøy til Sanok. Besøket fra Sanok vart avvikla i september i
2009. En har valgt å trekke inn hele trinnet i Inderøy/Mosvik for at alle skal få
samme opplæring. Dette gjør at det har blitt et relativt stort prosjekt. Elevene og
deres foreldre har lagt ned en betydelig innsats og har klart å tjene nok til å
dekke en stor del av utgiftene. En har derfor oppnådd en stor grad av eierfølelse
til prosjektet.
3.

Når og hvordan
Turen foregår med 4 busser, en til hver klasse i tidsrommet 2. - 10. oktober
2010. Bussene har turiststandard, med de fasiliteter som er nødvendig. Det er en
buss pr. klasse. Turen går med ferje t/r Oslo- Tyskland, og videre til Polen.

4.

økonomi
Elevene samler inn en god del penger og det kommer noen midler fra prosjektet.
Kostnad pr elev vil bli ca 5 500, dvs, total utgift ca 550 tusen kroner.
Budsjettet er pr i dag slik: 50 % fra klassekassen, 30 % fra prosjektet og 20 %
håper en å få dekket ved anna finansiering.
Anna finansiering, utgjør ca 110 tusen. Det omfatter penger fra offentlige aktører
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som mener prosjektet er verdt å støtte, og private sponsorer som ønsker å
profilere seg gjennom å støtte denne studieturen.
Vi foreldre og elever håper dere kan gi et økonomisk bidrag til turen. Det er også fint
om dere finner grunn til å sende med artikler som kan brukes som gaver til skolen vi
besøker i Sanok.

Med vennlig hilsen, for turkomiteen

Anita Letnes

og

John Northug
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/1023-1
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

53/10

30.06.2010

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2010. Meklingsmannens forslag til løsning uravstemning
Rådmannens forslag til vedtak
Det vises til A-rundskriv 1/2010 ”Tariffrevisjonen pr. 1.5.2010” fra KS.
Inderøy kommune stemmer ja til det anbefalte forslaget.

Bakgrunn
Gjennom ny mekling etter meklingsbrudd og påfølende streik med alle
forhandlingssammenslutningene, kunne Meklingsmannen den 9. juni legge fram forslag til
løsning ved tariffrevisjonen per. 1. mai 2010 om ny hovedtariffavtale for perioden 1.5.2010 –
30.04.2010. Alle parter, hhv. KS, LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne har anbefalt det
framlagte forslaget og resultatet sendes nå ut til uravstemning.
Den enkelte kommune skal stemme ja eller nei til meklingsmannes framlagte forslag.
Hovedstyret i KS anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.
Den økonomiske rammen er på om lag 3,4 % og inneholder både en stor lokal pott, generelle
lønnstillegg og hevet minstelønn.
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Lønnselementene i meklingsløsningen består i hovedsak av tre deler: Disse tre delene er:
Generelle tillegg, økt minstelønn og avsetninger til lokale forhandlinger. Samlet utgjør tarifftilleggene en årslønnsvekstramme på om lag 3, 4 % i 2010 og er på linje med det økonomiske
resultatet i staten.
Lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1
Det er avsatt midler tilsvarende 1,1 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger i henhold til HTA
kapittel 4, pkt. 4.A.1. Forhandlingene skal føres samlet, og slik at 0,85 % av lønnsmidlene gis
med virkningsdato 1.8.2010 og 0,25 % av lønnsmidlene gis med virkningsdato 1.1.2011.
Partene har avtalt føringer for de lokale forhandlinger der kvinner skal ha en større andel enn
pro rata. I tillegg skal ledere og lønnstillegg for videreutdanning prioriteres.
Egne generelle tillegg til høyskolegruppene og undervisningsstillingene
Det gis et generelt tillegg på kr. 2000,- til ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning og
et generelt tillegg på 1,15 % til undervisningsstillinger i HTA kapittel 4C.
Generelt tillegg til alle
Det gis et generelt tillegg på 2,1 %, dog minst kr. 7.100,-. Tillegget gis til alle ansatte i HTA
kapittel 4.
Vurdering
Rådmannen viser til årets lønnsoppgjør og tilrår at Inderøy kommune slutter seg til det
anbefalte forslaget. KS har oppgitt av årslønnsvekst fra 2009 – 2010 innenfor kap. 4 blir på 3,4
% og med et anslag på overheng til 2011 på 2,6 % (her inngår ikke kap. 3 – ledere og kap. 5).
Rådmannen vil komme tilbake med informasjon om tariffoppgjøret 2010 i forhold til avsatte
budsjettmidler til lønnsoppgjøret 2010, men så langt ser vi at vi har avsatt tilstrekkelig
lønnsmidler.
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