Prosjektleder/rådmann 1756 Inderøy orienterer formannskap og hovedutvalg 1756 Inderøy oktober.

Innledning. Prosjektleder /rådmann vil foreslå og etablere en praksis – så langt brukt i 1729 Inderøy
- hvor rådmannen månedlig utarbeider en kort skriftlig rapport om status på en del pågående
prosesser. Denne inngår forutsetningsvis som vedlegg til en fast post på formannskaps og
hovedutvalgs saklister under betegnelsen «Rådmannen orienterer». Det blir dog opp til politisk nivå
og beslutte hvilken arbeidsform en ønsker å følge. Jeg antar at dette kan bli et tema i første møter,
jfr. også den planlagte folkevalgopplæringen som forutsetningsvis starter 16.
Saksutsendelse til møter i oktober. Prosedyrer for saksutsendelse , herunder frister, vil naturlig
måtte konkluderes politisk i samråd med administrasjonen. Prosjektleder vil beklage at saker til disse
første møtene er sent utsendt ( om vi skulle anvende nåværende Inderøy kommunes saksfrister så
skulle utsendelse ha skjedd dagen etter konstituerende kommunestyremøte.) Dette skyldes delvis
en kommunikasjonssvikt mellom politisk nivå og prosjektleder vedrørende avvikling av disse møtene,
og som prosjektleder tar ansvar for, og delvis arbeidssituasjonen i administrasjonen i disse
budsjettider. Dette skal uansett rettes opp til neste runde, på samme måte som andre teknikaliteter
som ikke er kommet 100% på plass/kvalitetssikret. (maillister/sms-lister for varsling mv) Ta kontakt
med politiske sekretær Solbjørg Kirknes for tekniske avklaringer eller direkte til undertegnede.
Folkevalgtopplæring 16-17 nov. Kort minnes om at det er satt av datoer 16 og 17 november til
folkevalgtopplæring. (del 1) Det gjennomføres en samling på Teveltunet.
Rådmannen/administrasjonen har ansvaret for den tekniske gjennomføring og vil delta med
rådmannsnivået. Karin Søraunet er engasjert som prosessleder.
1756 Inderøy kommune – grafisk profil. Av de mange utredninger som har vært på gang i
forbindelse med nykommunen er arbeidet med en grafisk profil . Dette arbeider er nå så godt som
fullført og prosjektleder vil gi en kort orientering/illustrasjon under «Prosjektleder orienterer» i
kommende møter. Det er forutsetningen at den grafiske profilen skal følges i alle sammenhenger
hvor nykommunen «vises» - i brev/mail, media/annonsering – men også internt.
Papir eller lesebrett for kommunale sakspapirer. Det skal legges til rette for politisk arbeid slik at
den enkelte representant kan få gjort jobben sin på en effektiv måte ! Saksframlegg distribuert i
papirformat er fortsatt vanlig i nåværende kommuner; kostnaden er betydelig, det krever betydelig
administrativt arbeide med kopiering og papirvolumet er omfattende. Såvel kostnads- som
miljøhensyn tilsier at vi gjør noe med dette systemet , jfr. det andre kommuner har gjort eller i ferd
med å gjøre. Med de nye lesebrettene er forskjellen på lesbarhet mellom papir og lesebrett knapt
merkbar. Noen vil hevde lesebrettene er bedre ! Administrasjonen vil forberede et forslag til
hvordan en endring kan gjennomføres og orientere kort under Prosjektleder orienterer. I samme
sammenheng vil bli orientert om mulighetene for å etablere overføring på nett fra
kommunestyremøter. (eventuelt andre møter) Ny kommune forutsetter nye løsninger på mange
områder – herunder er det viktig at arbeidsforutsetninger/prosesser for politikken også forbedres.

Kulturcampus – Skolecampus. Samarbeide omkring et fellesprosjekt mellom
kommune/kulturhus/fylkeskommune/videregående skole om oppgradering og etablering av nye
fellesfasiliteter.
Dette prosjektet har vært under utvikling i nåværende kommune over en tre års periode og er
knyttet til mulighetene for å gjøre et fellesprosjekt som kan gi de samarbeidende instanser en
optimalløsning. Prosjektutredningen har inntil våren 2011 omfattet behov sammenfattet slik:
nye undervisningslokaler for videregående skoler
oppgradert/utvidet kantine vg skole
bedrede lokaliter for Bibliotek
bedrede lokaliteter for Kulturskole
bedrede lokaliteter Mint
alminnelig oppgradering Kulturhus (på gang)
eventuelt funksjoner til erstatning for nåværende Samfunnshus
en black box – dvs. en mindre sal for fremføringer/øvelser
På forsommeren er mer konkret tatt opp spørsmålet om et ytterligere utvidet samarbeide
Ungdomsskole og Videregående skole – og spesielt på realfagslokaler. Dette har selvsagt mye med
Inderøy Videregående skoles ambisjoner om et bredere/utvidet undervisningstilbud.
Det er gjennomført en samling med fagpersoner for å se på mulighetene. Det foreligger ikke p.t. en
samlet mulighetsstudie, men det vil bli gitt en grundig orientering i første formannskapsmøte for
1756 Inderøy. I forhold til planene om igangsetting av arbeider i løpet av 2012 er tiden i ferd med å
renne ut for konseptbeslutninger.

Investarbeidet. Rådmannen vil også varsle en særskildt orientering om pågående arbeide med å
utrede et fremtidig helsesamarbeid innenfor Invest med Snåsa. Det er nedsatt 8 arbeidsgrupper for
ulike områder som i løpet av våren 2012 skal utarbeide forslag til fremtidige samarbeidsområder og
organiseringen av dette. Arbeidet er initiert av samhandlingsreformen. Det vedlegges en skjematisk
oversikt over den foreløpige inndelingen i delprosjekter. (disse prosjektene er delvis beslutter i
gangsatt, delvis under forberedelse for endelig beslutning)

Samlet budsjett for delprosjektene Helsesamarbeid
Nr.

Prosjekttittel

P1a
P1b-e
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Kommuneoverlege
Legetjenester bortsett fra kommuneoverlege
Akuttsenger / ø-hjelpsplasser
IKT /Helsenett
IKT / individuell plan/ SAMPRO
Lærings- og mestringssenter (Fysioterapi / tverrfaglig arbeid)
Hospitering / kunnskapsoverføring
Frisklivssentraler (se vedlegg, 3 stk.)
Folkehelsearbeid

