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Arkivsak. Nr.:

2013/887-1

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 24/13 06.05.2013

Hovedutvalg Folk 24/13 07.05.2013

Formannskapet 29/13 08.05.2013

Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og utredningstiltak

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til ulike 
utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

Bakgrunn

Inderøy kommune kommer i Kommunebarometeret ut på en 20 plass blant norske kommuner. Siste 
innbyggerundersøkelse etterlater et inntrykk av at kommunens innbyggere er, med noen få unntak, 
mer enn gjennomsnittlig fornøyd med sin kommune. Det samme bekreftes av de årlige bruker og miljø 
undersøkelser vi gjør på store områder som skole. (vi har lite brukerundersøkelser på andre områder, se 
nedenfor)  Selv om målinger av kvalitet og effektivitet på kommunale tjenester er vanskelig, kan vi være 
rimelig trygg på at kommuneorganisasjonen gjennomgående presterer godt.

Inderøy kommune har likevel ambisjoner om å være «Best- I lag». Da er gjennomsnittsresultater ikke 
godt nok ! 

En organisasjon som skal være god over tid – og helst best – vil måtte planlegge for kontinuerlig 
forbedring og endring og forankre en kultur for forbedring og endring. Dette er lettere sagt enn gjort. 
Det er spesielt utfordrende i organisasjoner som over tid opplever stabilitet.  



Hvordan skal en kommune som Inderøy arbeide med forbedring ? Vi kan – med vårt ressursgrunnlag  -
ikke etablere store utviklingsavdelinger. Vi må finne andre tilnærminger. Avgjørende for vår evne til 
utvikling vil være:

1. Ledernes (lederfunksjonens) evne til å ta initiativ og gjennomføre forbedring i stort og smått.
2. Medarbeidernes forståelse og aksept for systematisk arbeid med forbedring.

Det handler om organisasjonens samlede evne og vilje til over tid å lete etter beste praksis og ta inn 
denne praksis i vår organisasjon. I denne sammenheng er åpning mot omverdenen viktig. Vi må lære 
oss og «google» andres erfaringer. Vi må lære oss og oppsøke de gode eksempler. Og vi må lære oss og 
sette oss ned internt og evaluere oss selv i lys av innhentet kunnskap – og endre! 

Jeg mener vår organisasjon har mange av disse dynamiske trekkene i dag. Men jeg mener vi forbedre 
oss ! Vi kan og må bli mer innovative om vi vil bli «best». Dette til fordel for våre brukere som skal 
hovedfokus, men også til fordel for våre medarbeidere som jeg tror i sin grunnholdning ønsker å kjenne 
på at arbeidsplassene utvikles.

Vi har nettopp vært gjennom en kommunesammenslåingsprosess. På mange måter har denne vært 
vellykket. I stor grad har den nye organisasjonen satt seg. Det ligger dog latente krav om omstillinger 
som over tid skal bidra til å ta ut synergier av sammenslåingen. Siste års regnskap viser at vi så langt 
ikke har maktet å ta ut en nettoeffekt av sammenslåingen. Vi bruker inndelingstilskuddet fullt ut til 
finansiere driften !

Regnskapet for 2012 viser klare tegn til et økende kostnadsutfordringer – også på skoleområdet og på 
omsorgsområdet som er de store forbruksområdene. Omfanget av ressurskrevende enkeltbrukere er 
tilsynelatende generelt økende – uansett hvilke tjenesteområde en ser på.

Vi har nettopp gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for nykommunen. Tilbakemeldingene er på 
nivå med andre kommuner. Et negativt avvik (hvor vi scorer svakere enn snitt) går på våre 
medarbeideres oppfatning av organisering/tilrettelegging av arbeidet. Dette er et område vi kan 
forbedre oss på og hvor de satsninger som ligger i dette «programmet» kan bidra til noen svar.

Fond for tjenesteutvikling

Det er satt av midler til et fond for tjenesteutvikling de siste år. Fondet utgjør ved utgangen av 2012 
1,75 mill. kroner. Rådmannen ber i første omgang om aksept på og bruke penger av fondet innenfor en 
ramme – til ulike utrednings og forbedringstiltak. Dette er penger som er tenkt brukt til å kjøpe 
eksterne tjenester, men også finansiere interne kostnader – frigjøring av egne ressurser hvor det er 
nødvendig.

Tidsperspektivet er en to års periode og vi må planlegge og gjennomføre dynamisk. Rådmannen ber i
denne omgangen om en rammefullmakt og vil naturlig orientere om oppfølgningen etter hvert som 
prosjekter initieres og gjennomføres. Det vil være aktuelt og komme tilbake med anmodning om å 
utvide rammen etter hvert. 

Følgende hovedsatsninger skisseres så langt:

1. Generelt opplæring av ledere og stab i konkret endringsmetodikk. Det vil bli gjennomført en 
faglig oppdatering kommende år, samtidig som vi iverksetter konkrete forbedringsarbeider på 
ulike områder tjenesteområder/prosesser. (delvis kjøp av eksterne tjenester)



2. Spesielt om administrative støttefunksjoner. Den sentrale administrative ressursen og 
organiseringen er naturlig nok særskilt påvirket av sammenslåingen av to kommuner. Vi må, jfr. 
1, gjennomgå flere støttefunksjoner, og spesielt støtte til skole-/barnehageledere, for å sikre 
tilstrekkelig tid til pedagogisk/faglig ledelsesarbeid. (delvis kjøp av eksterne tjenester) Dette 
prosjektet er skissert i tidligere budsjettdokumenter og i realiteten politisk forankret gjennom 
budsjettprosessen.

3. Generell analyse av 2012 regnskapet for nye Inderøy kommune. Vi har behov for å få gjort en 
grundigere analyse av regnskapet for 2012 – jfr. Kostra. Det vil være nødvendig og effektivisere
driften fremover og vi trenger et tryggere vurderingsgrunnlag med hensyn på områder hvor det 
kan være potensiale for innsparinger. Resultater må foreligge i god tid før sluttbehandlingen av 
budsjett og økonomiplanen.

4. Det er aktuelt å gjøre en egen analyse av våre kostnadsstrukturer innenfor Bistand og 
omsorgsområdet – tildeling og prioriteringspraksis. Dette er et arbeide som flere kommuner 
har fått gjort.(kjøp av eksterne tjenester)

5. Kvalitetsplan skole. Utkastet til kvalitetsplan skole vil ha spesielt fokus på ledelse og læring og 
læringsmiljø. (overordnet) Rådmannen ønsker å forsere arbeidet med to delsatsninger –
leseopplæringen( jfr. spredning av erfaringene fra Sakshaugprosjektet) og vurdering for læring. 
(et system for dialog med elevene om læring) Vi får tilsyn på det siste til høsten. (frigjøring av 
interne ressurser/noe kjøp av tjenester)

6. Utvikling av velferdsteknologi. Fokuset på velferdsteknologi er sterkt økende og erkjennelsen 
av at teknologien må tas i bruk for å dekke framtidige omsorgsbehov er økende. Vi må konkret 
se nærmere på våre muligheter for å implementere. (noe ekstern bistand/fristilling av interne 
ressurser)

7. Botilbud/boveiledningstjeneste. Vårt boveiledningstilbud er fragmentert/lite helhetlig. Vi må 
finne kreative organisatoriske og ressursmessige løsninger som kan svare på behovene. 
(innkjøp av noe utredningsressurs)

8. Aktiviserings- og kulturtilbudet rettet mot bistand og omsorgsområdet. Vi har i oppdrag, jfr. 
budsjett, og se nærmere på området Et sted og være. Rådmannen ønsker i tillegg og ta et 
bredere perspektiv og få utredet mer konkrete, økonomisk begrunnede, forslag til hvordan 
aktivitets- og kulturtilbudet kan utvikles over tid. (kjøp av utredningsressurser)

9. Tekniske tjenester. Vi har lenge arbeidet med en plan for en gjennomgang av organiseringen og 
utforming av vårt tekniske tjenestetilbud. Administrative kapasitetsproblemer har forsinket 
gjennomføringen. Vi må ta fatt på dette. Ett av temaene vil være spørsmålet om å 
samlokalisere driftsressursene i et driftssenter – samle Var-ressurser og Bygg-ressurser for å 
utnytte kompetanse bedre. (innkjøp av noe utredningsressurs)

10. Heltid/Deltid. Vi er i ferd med å etablere delprosjektet Saman om ein betre kommune. Det kan 
være nødvendig å styrke rammene for dette prosjektet. (mulig kjøp av eksterne ressurser)

11. Oppfølgning arbeidsmiljøundersøkelsen. Vi har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Det 
er viktig å tydeliggjøre oppfølgningen og vi kan ha behov for å anskaffe noe ekstra ressurser for 
å følge opp en del områder.

12. Forenkling av budsjetteringsprosessen. Det administrative budsjettarbeidet i organisasjonen 
tar for mye tid og belaster ledelses og stabsapparatet i for stor grad. Dette går på bekostning av 
kapasitet til analyse og utredning, herunder på bekostning av oppfølgningen. Vi må finne en 
bedre balanse i utnyttelsen av økonomifunksjonens samlede ressurser. 



13. Planarbeidet. Vi har satt oss som mål innen rimelig kort tid og etablere et helt nytt planverk for 
Inderøy kommune, jfr. planstrategien. Rådmannen innser at det er krevende og holde 
fremdriften uten ekstra frigjøring av interne ressurser – og kjøp av ekstern bistand. 

Vurdering

Rådmannen legger fram saken og ber om aksept for å arbeide videre med disse prosjektområdene og
med mulighet for å trekke på fond for tjenesteutvikling hvis behov – dvs. hvis de ordinære 
budsjettrammene ikke viser seg tilstrekkelige.

Det forutsettes at alt endringsarbeid gjennomføres i samarbeid med de ansatte og deres 
organisasjoner. Denne saken er drøftet med tillitsvalgtsapparatet. 

Politisk nivå vil bli orientert underveis.

Konklusjon

Se innstilling



Arkivsak. Nr.:

2013/34-2

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 25/13 07.05.2013

Kulturprisen 2013 - oppnevning av utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

1. Følgende tre medlemmer oppnevnes til å ivareta tildelingen av kommunens kulturpris for 2013:

2. Utvalget vurderer aktuelle kandidater for kommunens kulturpris og avgjør om – og eventuelt til 
hvem – prisen skal tildeles. Utvalget begrunner sin innstilling. 

3. Rådmannen utpeker sekretær.

Vedlegg
1 Inderøy kommunes kulturpris - retnignslinjer

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok 18. mars 2013 retningslinjer for kommunens kulturpris. Inderøy og Mosvik har 
tidligere hatt sin egen kulturpris. Kulturprisen er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter 
innenfor det utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

Det er bedt om forslag til kandidater – frist 1. mai.

Det foreslås å oppnevne et eget utvalg for å ivareta arbeidet.

Konklusjon

Se innstilling



0II0IlliI03627I0II
INDERØYKOMMUNES

KULTURPRIS
RETNINGSLINJER

§ 1 FORMÅL

Inderøykommuneskulturpriser en æresbevisningsomgisfor spesielleferdigheterinnenfordet

utvidedekulturbegrepellerfor særskiltogfremragendeinnsatsfor kulturliveti Inderøy.

§ 2 PRISEN

Kulturprisener et pengebeløpogutdelessammenmeddiplomogblomstersamtet skrivmed

begrunnelsefor tildeling.Beløpetsstørrelseavklaresi kommunestyretsbudsjettmøte.

§ 3 TILDEUNG

Prisenkantildelesen ellerflere personer,en gruppeelleren organisasjoni Inderøykommune.

HovedutvalgFolkgjørbegrunnetvedtakomtilcleling.Kulturprisentildeleshvertår.

§ 4 UTLYSINGOGFORSLAG

Prisenkunngjørespåkommunenshjemmesiderog i andremedia.Forslagtil kandidaterkanfremmes

fra enkeltpersonerogorganisasjoner.

Tildelerkanselvogsåforeslåkandidater.Forslagsfrister 1. mai.Alleforslager hemmelig.

§ 5 OVERREKKELSE

Overrekkelsevedordførerenskjeri forbindelsemed InderøyFestellervedenannenhøvelig

anledning.

Vedtatt i Kommunestyret—18.03.2013
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Arkivsak. Nr.:

2012/43-12

Saksbehandler:

Bente Molde

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 29/13 07.05.2013

Kommunestyret

Inderøy kommune. Framtidig legevaktsamarbeid

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune viderefører dagens samarbeid om legevakt på kveld, natt og helg basert på 
Innherred Interkommunale legevakt IKS.

Samarbeidet evalueres på ny innen utgangen av 2015 basert på erfaringer med praktiseringen av 
samhandlingsreformen generelt og bruken av ø-hjelpsplassene ved DMS spesielt. 

Vedlegg
1 Notat - økonomiske kostnadsfaktorer ved ev. utvidet legevaktsamarbeid
2 Inderøy Legesenter sitt syn på legevaktsamarbeid

Bakgrunn

En gjennomgang og vurdering av fremtidig legevakt samarbeid ble omtalt i sak 2012/384-8 
DMS Inn-Trøndelag - Endringer i vertskommuneavtalen mellom Steinkjer kommune og 
samarbeidskommunene Inderøy, Verran og Snåsa.

I saksframlegget står det at en fremtidig plassering av kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp og 
plassering av legevaktsamarbeidet kan ha en sammenheng. Det er nå bekreftet økonomisk støtte til 
etablering av 4 døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved DMS Steinkjer. Vertskommunen er i gang med 
planlegging og innkjøp av utstyr for oppstart så raskt som mulig.

Det nye styringsdokumentet for Inn-Trøndelagsregionen forutsetter generelt et mer forpliktende 
samarbeid på naturlige tjenesteområder. Vi har tidligere initiert et samarbeid om felles 
kommuneoverlege (ikke i funksjon p.t., men fortsatt på intensjonslista) og samarbeide om legetjenester 
generelt er et av de områder som har vært aktuelle og se nærmere på og som delvis er sett nærmere 
på.



Ettersom det er til vurdering mulig ombygging/utbygging av lokalitetene ved Innherred Legevakt, 
lokalisert til Levanger Sykehus, foreligger det en anmodning fra vår nåværende samarbeidsordning om 
å avklare samarbeidskonstellasjon rundt legevakten og med en tilsvarende anmodning om at Inderøy 
kommune viderefører sitt nåværende samarbeid. Dette er i de styrende organer for Innherred 
Interkommunale legevakt fra vår side lovt gjort våren 2013. Det må presiseres at det p.t. ikke er 
konkretisert planer om infrastrukturendringer – med eventuell investeringer – knyttet til Innherred 
Interkommunale legevakt.

Det vises for øvrig til temasak i Hovedutvalg folk med dokumentasjon og fremlegg.

Nærmere om kommunens plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold og kommunes plikt til 
legevakt

En pasient trenger øyeblikkelig hjelp hvis vedkommende er i en tilstand eller situasjon der utredning 
eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden behøver ikke være kritisk eller livstruende, men 
pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting. 

Kommunene har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen (helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 og § 3-1). Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer å 
vurdere hva slags tilbud pasienten trenger, og ut fra dette enten sørge for at slikt tilbud blir gitt i 
kommunen eller at pasienten blir henvist videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. 
Kommunene ivaretar i dag normalt vurderingen av pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp 
gjennom legevaktordningen og fastlegenes plikt til å ta imot egne listepasienter som har behov for 
øyeblikkelig hjelp på dagtid. 

En beskrivelse av nåværende ordning.

I Inderøy kommune er legevakt på dagtid (08.00 – 15.30) alle hverdager ivaretatt av fastlegene ved 
Inderøy Legesenter. På kveld, natt, helger og høytider er legevakten organisert i en felles 
interkommunal legevakt lokalisert på Sykehuset Levanger.

Innherred Interkommunale Legevakt IKS ble etablert 01.12.2006 av 
kommunene Frosta, Verdal, Levanger og Inderøy. Fra og med 01.04.2009 ble
Mosvik kommune med i selskapet. Selskapet er opprettet med hjemmel i 
Lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr 6. Det er inngått egen
Selskapsavtale og selskapet er registrert i Brønnøysundregisteret. Det er 1 års oppsigelse på 
selskapsavtalen.

Selskapet har en driftsavtale for leie av lokaler, helsepersonell, IKT
og innkjøp forbruksmateriell/utstyr/medikamenter med HF Sykehuset 
Levanger. Selskapet har tilhold i tilpassede lokaler ved HF Sykehuset Levanger.

Innherred Interkommunale legevakt dekker legevakttjenester til en befolkning på 43.000 innbygger. Det 
er 48 fastleger som deltar i vaktordningen. Legene arbeider etter oppsatt vaktplan over 26 uker, med 
en rettferdig fordeling og belastning mellom legene uavhengig av kommunenes størrelse. Det er 2 leger 
på vakt fra kl. 15.30 – 23.00 på hverdager samt mellom 08.00 – 23.00 i helg/høytid. Det er en lege med 
tilstedeværelse ved legevakten på natt. På dag/ettermiddag er legene tilstede ved legevakt etter avtale 
og behov. Ved 2 leger på vakt er det også fordelt ansvar for kommunene når det gjelder uttrykning (sør 
og nord). Godtgjøring følger legenes rammeavtaler.

Hjelpepersonell er tilstede fra kl. 15.30 – 23.00(hverdager) og mellom kl. 08.00 – 23.00(helg/høytid). På 
natt bistår hjelpepersonell etter tilkalling.



Legevakten er organisert med to leger på samme vakt, sammen med sykepleier er det et godt
grunnlag for god sikkerhet og samarbeid. Lokalisasjon i Sykehuset Levanger sikrer også personellet 
bedre, spesielt på natt, enn om de skulle være alene ute i distriktet. Dette vil i neste omgang styrke 
rekrutteringen i regionen, noe som gjenspeiles i stadige henvendelser fra leger med ønske om å få delta 
i legevaktsordningen i IIL IKS. Lokaler og utstyr er spesielt planlagt og anskaffet for å ivareta både 
funksjon, sikkerhet og trivsel. 

Inderøy kommune eier 18,4 % i selskapet og betaler kr 1.442.744,- pr.år for legevakttjenesten.

I 2012 brukte innbyggerne i Inderøy legevakten på sykehuset i 1580 konsultasjoner. Av disse så ble 220 
personer innlagt i sykehuset fra legevakt. I tillegg kommer alle som ble behandlet på legevakt på dagtid 
ved Inderøy Legesenter, dette har vi ikke statistikk på.

Steinkjer interkommunale legevakt

Steinkjer Interkommunale legevakt er et samarbeid mellom Steinkjer, Snåsa og Verran på kveld/natt og 
helg/høytid. Dette utgjør 6,7 årsverk sykepleiere og 5,5 årsverk legetjeneste. Lokalene er i brannstasjon 
på Steinkjer. 

Steinkjer Interkommunale legevakt dekker et befolkningsgrunnlag på 26.500. Det er 2 delt legevakt i 
dag for legene, fra kl. 0800 – kl. 1530 og kl. 1530 til kl. 0800, en lege på vakt til enhver tid. Sykepleierne 
har 3 delt vakt, 0745-1530, 1500-2245 og 2230-0800. Det er 2 sykepleiere på vakt mellom kl. 1800 – kl. 
2245 på hverdager og 2 sykepleiere på vakt mellom kl. 0930 – kl. 1600 på lørdager og mellom kl. 1400 –
kl.2200 på søndager. 

På hellig- og høytidsdager gjøres noen tilpasninger. I forhold til organisering pr i dag, er legevakta på 
dagtid kun for Steinkjer kommune. Den felles legevakt med Snåsa og Verran gjelder fra kl. 1530 til 
kl.0800 på hverdager og lørdager og søndager samt helligdager/høytidsdager. 

Ved en evt. utvidelse av Steinkjer Interkommunale legevakt med at Inderøy kommune slutter seg til vil 
befolkningsgrunnlaget komme over 30.000 innbyggere. Kostnaden og organiseringen er ikke utredet og 
det er naturlig nok ikke gjennomført forhandlinger om betingelser for endring. Ved en eventuell endring 
av organisering av legevakt i kommunen skal fastlegene medvirke og gi en uttalelse.

Samhandlingsreformen og krav om øyeblikkelig hjelptilbud.

Som et ledd i samhandlingsreformen blir kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp utvidet til også å 
omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Plikten følger av loven § 3-5 tredje 
ledd som lyder: 

”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som 
kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.” 

Pasienter kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, vil i hovedsak være 
pasienter med kjente sykdommer, som ved forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og 
avtalt behandling.

Det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient skal 
ha og hvor denne helsehjelpen skal ytes. Det må gjøres en vurdering av om pasienten trenger 
øyeblikkelig hjelp, om kommunen har et relevant tilbud og forutsetninger for å yte hjelpen, eller om 
pasienten må henvises videre. Dersom det er tvil om pasienten vil få forsvarlig behandling i kommunen, 
skal pasienten henvises videre til spesialisthelsetjenesten.



Det er normalt fastlegen, sykehjemslegen eller legevaktslegen som foretar den konkrete vurderingen 
av hvor pasienten bør få sin behandling. 

Selv om kommunen står fritt i hvordan de velger å organisere øyeblikkelig hjelp tilbudet, må lovkrav om 
faglig forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet oppfylles, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
Hvordan tilbudet er innrettet, omfanget av og kvaliteten på tilbudet, vil være avgjørende i vurderingen 
av om pasienten kan få en forsvarlig behandling i kommunen eller må henvises videre til andre 
instanser. Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. 

Det nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 
Det er derfor avgjørende at pasienter som gis tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold ellers ville ha 
mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Krav til forsvarlighet innebærer konkret at sykehuset ikke kan redusere sine tilbud før tilsvarende tilbud 
i kommunen er etablert. Samarbeidsavtalen skal være tydelig på at begge parter er omforent om 
starttidspunkt og hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at et kommunalt tilbud kan starte opp. 

Den praktiske gjennomføring av etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser og krav til forsvarlighet.

Gjennomføring av faglig forsvarlig observasjon og behandling i øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
forutsetter blant annet tilstedeværelse av sykepleier 24 timer i døgnet. Pasienter som legges inn i 
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal være vurdert av lege (fastlege, legevakt) forut for 
innleggelse. Alle pasienter bør vurderes av sykepleier og lege kort tid etter innleggelsen. 

Dette kravet innebærer at de 4 kommunale øyeblikkelighjelp sengene ved DMS Inntrøndelag må ha et 
legetilsyn som er raskt tilgjengelig 24 timer i døgnet alle ukedager. DMS Inntrøndelag har lege tilstede 5 
dager i uka slik driften er i dag. Det arbeides med avtaler som skal sikre legetilsyn 2 timer lørdag og 
søndag. Dette er uavhengig av legevakt.

Delprosjekt P2 i Kommunehelsesamarbeidet utredet akuttsenger i DMS og konkluderte med at 
legevakta bare skal benyttes ved akutte behov til innlagte pasienter i DMS. I ettertid har noen lansert 
tanker om andre ordninger. Men avtalene som gjelder regulering av legevaktarbeid er tydelige på at 
vaktlegene ikke kan pålegges noe som helst annet enn å delta i selve legevaktordningen. Faste tilsyn 
ved DMS faller utenom en slik plikt. Dette er heller ikke gjenstand for noen beslutning i 
allmennlegeutvalg eller samarbeidsutvalg, da ingen lege kan pålegges slikt arbeid selv om et flertall 
skulle gå inn for det. Eneste farbare vei å gå hvis man skal få til andre ordninger, er å satse på frivillighet 
og forhandlinger. Det forhandles nå med enkelte leger om å ha tilsynsfunksjon med øyeblikkelig hjelp 
sengene.

Vurderinger.

Inderøy kommune har i dag en velfungerende legevaktordning for befolkningen ved Innherred 
Interkommunale legevakt. Legevaktstilbudet oppleves som godt både av brukere og av de som skal 
betjene brukerne, jfr uttalelse fra vår legegruppe.

Kommuneoverlegens vurderinger er referert i vedlagte notat. Som fremgår er kommuneoverlegens 
medisinsk-faglige råd en videreføring av dagens ordning. Dette er i hovedsakelig faglig begrunnet og 
spesielt begrunnet i den fordel som det innebærer for de pasientkategoriene (15 % ca) som vil ha behov 
for direkte sykehusinnleggelse eller poliklinisk behandling etter legevaktskonsultasjon.  

Rådmannen er sterkt i tvil i denne saken. Det er åpenbare argumenter for begge løsninger.



1. Vi har etablert et bredt samarbeid med kommunene i Inn-Trøndelagsregionen – et samarbeid som 
er gjort mer strategisk gjennom det nye styringsdokumentet. I dette ligger at samtlige kommuner 
har forpliktet seg på og prioritere samarbeid med de øvrige kommuner i Inn-Trøndelagsregionen 
hvis det ikke er gode grunner for det motsatte.

2. Det betyr selvsagt ikke at Inderøy kommune på noen måte er formelt forpliktet på å endre dagens 
legevaktsordning. I en argumentasjonsliste kan ikke overses dagens ordning og det avtaleverk som 
tross alt ble inngått i 2006 med nærliggende kommuner om etablering av en legevakt lokalisert til 
Levanger.

3. Med etableringen av DMS – og spesielt akuttsenger under DMS-et – etableres en ny forutsetning 
som isolert sett styrker argumentene for et legevaktssamarbeid i Inn-Trøndelagsregionen. Det 
avgjørende er hvor vesentlig denne endringen i forutsetningene er. Etter forutsetning og intensjon 
skal ø-hjelpsplassene i DMS erstatte innleggelser i sykehus – og gi et tilbud nærmere pasientens 
bosted.  4 senger kan f.eks utgjøre rundt 300 innleggelser i året. Av disse vil forventningen være at 
60 pasienter er fra Inderøy. (dette er indikative størrelser men tilstrekkelig presist for formålet)

4. Ved samme kvalitet på selve legevaktstilbudet vil vi grovt kunne beskrive nyttebildet for 
brukerne/pasientene slik:

a. For gruppen av ca 1500 legevaktsbesøk på kveld, natt og helg vil en lokalisering til Steinkjer 
for de fleste gi en transportfordel. Vi kan grovt anta at den «gjennomsnittlige» Inderøyning 
vil spare rundt 20 km transport (tur-retur) ved Steinkjer-alternativet. Kortere transporttid til 
legevakt reduserer risikoen – en kommer raskere til lege enn en ellers ville ha gjort. Ved 
eventuell behov for akuttutrykning fra legevakt vil tilsvarende transportavstanden fra 
Steinkjer være gjennomgående mindre enn fra Levanger.

b. For de vel 200 (15 %) som etter dagens situasjon blir direkte innlagt på sykehus på 
kveld/natt og helg så vil legevaktslokalisering til Steinkjer i utgangspunktet innebære
følgende logistikk:

i. Innleggelse på DMS – Øyeblikkelig hjelp for de som kan ivaretas der. Det gir 
redusert risiko ved avstandselementet sammenliknet med i dag.

ii. Videretransport til Levanger sykehus med egen transport, drosje eller ambulanse 
avhengig av henvisende leges vurdering. Dette gir isolert sett noe økt risiko enn i 
dag.

Det er viktig og presisere at de virkelige akuttilfeller vil bli håndtert av ambulansetjeneste 
e.l. og brakt direkte til sykehus. For disse har dette valget i praksis ingen betydning. Vi 
omtaler her de «halvakutte» tilfeller.

I forhold til avstandselementet og den risiko som måtte følge av det, er ikke rangeringen 
åpenbar.  Det kan ikke overses at den store gruppen av pasienter kommer seg raskere til en 
legevakt på Steinkjer enn på Levanger. (Jeg innser at konklusjonen vil være noe avhengig av 
i hvilken grad ø-hjelpstilbudet ved DMS kan erstatte dagens sykehustilbud.) Og jeg er enig 
med kommuneoverlegen i at de relativt mest utsatte pasientgruppene må vektes sterkere i 
en samlet avveining.



5. Kvaliteten på de to legevaktstjenestene. I utgangspunktet er dette forsvarlige og gode løsninger. 
Jeg viser dog til kommuneoverlegens vurdering og hvor Levangerløsningen rangeres foran, jfr. 
legedekning på vakt og sykepleiekompetanse. 

6. Kostnader. Kostnadsbildet ved en endring er ikke avklart. Det har vært prematurt og innlede 
forhandlinger om en endring før det politisk eventuelt ble bekreftet å være aktuelt. Vedlagte notat 
er utarbeidet av økonomiansvarlig i Steinkjer kommune og beskriver ved en gitt forutsetning 
kostnadene ved en konsolidert legevakt på Steinkjer. Ved denne forutsetning blir kostnadene til 
Inderøy kommune kr. 500.000,- høyere enn i dagens ordning ut fra at kostnadene fordeles etter 
den nye fordelingsmodellen mellom kommunene i Inn-Trøndelagsregionsamarbeidet.  Denne 
differansen kan muligens reduseres noe. Det må selvsagt påregnes at en legevaktskostnad med et 
pasientunderlag på vel 40000,- vil måtte bli lavere enn en legevaktskostnad med et underlag på 
30000 innbyggere. 

7. Fundamentet for egen legetjeneste. Inderøy kommune har slitt med å etablere en stabil 
legedekning og arbeider nå med å bygge opp en 5 legehjemmel. Omfanget av legevaktsforpliktelser 
har tradisjonelt hatt betydning for søkning og stabilitet i dekning. Steinkjeralternativet vil innebære 
en viss økning i vaktforpliktelsene til våre leger; det er uansett ikke snakk om en betydelig økning og
bør være innenfor det akseptable. (Rådmannen oppfatter ikke at rekrutteringen til legetjenesten i 
Steinkjer hindres av for omfattende vaktordninger !)

8. Samarbeid om legetilbud ved DMS-Steinkjer. Inderøy kommune har inngått et forpliktende 
samarbeid om intermediærplasser og ø-hjelpsplasser lokalisert til Steinkjer.  Rådmannen legger til 
grunn – og er trygg på – at vår legetjeneste er innstilt på og bidra konstruktivt ved eventuelt behov 
for samarbeid om legedekning.

Sammenfatning. 

Rådmannen anser de to alternativene samlet sett som gode og forsvarlige. Det vises dog til 
kommuneoverlegens vurdering og som rangerer Levanger-alternativet noe foran.

Steinkjer alternativet vil isolert sett innebære en økt kostnad for Inderøy kommune, hvis ikke det inngås 
særskilte avtaler. Dette kan vanskelig legges til grunn for en beslutning om endring. Ved dagens 
kostnadsfordelingsmodell antydes i vedlagte notat en merkostnad på kr. 500.000,-.

Det økonomiske bildet kan endres dersom det skulle vise seg at vår bruk av ø-hjelpsplasser de facto 
skulle påvirkes av at legevakten ligger på Levanger. 

Vi betaler 20 % av DRG-kostnaden knyttet til innleggelse på sykehus- dvs. ca 8000,- pr innleggelse. Med 
akuttsenger i Steinkjer forutsettes at en del av de som i dag henvises til sykehusinnleggelse, skal 
henvises til ø-hjelpsplass på Steinkjer – dvs. transporteres fra legevakt på Innherred til Steinkjer. Om 
innleggelsespraksis/tilbøyelighet til sykehus vil være forskjellig fra en legevakt i Steinkjer sammenlignet 
med en legevakt i Levanger så vil dette direkte påvirke vår økonomi negativt.

Konklusjon

Se innstilling
Notat

Til: Rådmannen
Fra: Kommuneoverlegen



Dato: 20.04.2013

Disse punktene er tidligere referert i temamøte for hovedutvalg folk.

MULIGE FORDELER VED LEGEVAKT I STEINKJER

 Kortere transport-etappe for de som ikke trenger behandling i sykehus.

 Bedre Inntrøndelagsregionsamarbeid

 Styrking av Steinkjer legevakt? Diskusjon: Dette er uklart, det kan være både positivt og negativt 
for Steinkjer legevakt å få økt befolkningsgrunnlaget – med økt befolkningsgrunnlag (>30 000) 
kan det bli nødvendig å være to leger på vakt på ettermiddag. Det vil medføre økt 
vaktbelastning på de legene som er ved Steinkjer legevakt i dag, da Inderøy ikke vil bidra med så 
mange leger at vaktbelastningen kan holdes på dagens nivå.

 Økt bruk av akuttsenger? Diskusjon: Økt bruk er positivt forutsatt at det betyr «riktig» bruk. Hvis 
akuttsengene heller blir brukt enn å sende pasienten hjem så vil dette medføre økte kostnader 
(men et bedre tilbud til pasientene som slipper å dra hjem?). Hvis akuttsengene blir brukt heller 
enn å legge inn pasienten hvis han/hun burde vært innlagt blir det også feil. Akuttsengene bør 
brukes riktig uansett om legevaktslegen sitter på Levanger eller i Steinkjer. Dette forutsetter at 
pasientgruppen som skal bruke akuttsenger er klart definert, og at dette blir kommunisert til 
legevaktslegene. Da skal lokalisasjon ha mindre å si.

MULIGE ULEMPER VED LEGEVAKT I STEINKJER

 Lengre transport-etappe for de sykeste: Dårlige pasienter må til sykehus raskest mulig. En omvei 
om Steinkjer vil få innvirkning på utfallet av sykdom (eks. hjerneslag med behov for trombolyse, 
KOLS-pasient med behov for BIPAP (respirator)) og også grad av lidelse (eks. hoftebrudd som må 
ligge lenger på ambulansebåre). I helt akutte tilfeller, f.eks hjertestans, er det liten forskjell på 
legens og ambulansepersonellets innsats – det viktigste er å komme raskt til sykehus. Derfor er 
det av mindre betydning om Steinkjerlegen når fram før Levangerlegen til en pasient i Inderøy. 
Den ambulansen som befinner seg nærmest pasienten rykker ut uavhengig av hvor dens base 
ligger, og tar med pasienten inn til sykehus raskest mulig. Ambulansen følger algoritmer og 
rådfører seg over samband med lege hvis lege ikke har kommet fram.

 Reell avstand må man bare forholde seg til. Men å konstruere lengre distanse til sykehus virker 
faglig uklokt.

 Redusert kvalitet: Begge legevaktene har tilfredsstillende kvalitet, men Levanger her en fordel i 
at alt hjelpepersonellet er sykepleiere/spesialsykepleiere med akuttmedisinsk erfaring fra 
sykehus. Disse sykepleierne rullerer på å jobbe i akuttmottak og legevakt, og har dermed svært 
høy akuttmedisinsk kompetanse. Nærheten til støttefunksjoner i sykehus er også en 
kvalitetsmessig fordel ved Levanger; respirator, operasjonssal, røntgenavdeling, osv. . Flere 
leger på vakt samtidig og legespesialister i gangavstand gir økt kvalitet. 

 Økte kostnader: Steinkjer-alternativet ser ut til å bli dyrere enn Levanger-alternativet. Som 
kommuneoverlege bør jeg ha en mening om hvor pengene best kan brukes for å gi mest mulig 
helse. Hvis et legevakttilbud skal koste mer, bør kvaliteten høynes deretter. Det mener jeg ikke 
er tilfelle her.

 De-stabilisering av fastlegetilbudet: Her viser jeg til uttalelsen fra fastlegene, som argumenterer 
med at en legevaktstilknytning til Steinkjer vil gjøre fastlegehjemlene i kommunen mindre 
attraktive pga. bl.a. økt vaktbelastning og hensyn til kvaliteten på pasientbehandlingen.

Det er min klare medisinskfaglige vurdering at ulempene overskygger fordelene og at dagens ordning 
bør videreføres.



NOTAT
ØKONOMISKEKOSTNADSFAKTORERVEDEVUTVIDETLEGEVAKTSMARBEID

DAGENSLEGEVAKTSAMARBEID– BUDSJETT2013

Budsjett2013for total drift avSteinkjerlegevakthar følgendehovedtall:

Sumdriftsutgifter kr 10297750
Sumdriftsinntekter kr 3 605000
Netto driftsutgifter kr 6 692750

I sumdriftsinntekter inngårrefusjonfra samarbeidskommunenemedtil sammen
kr 2 495000,dette er i tråd medavtalefor 2013i påventeavet evutvidet samarbeid/ny
avtale.Disseinntekteneer samarbeidskommunenesbidragtil dekningavutgiftene innenfor
dagensavtaleogtidsperiode.

Budsjetteter ikkedelt opp i utgifter/inntekter i dagenssamarbeidsperiode(15.30-08.00). En
kananslået budsjett for denneperiodenmedde tjenestenesomliggeri avtalentil:

Sum driftsutgifter kr 8 945000
Sumdriftsinntekter kr 3 025000
Netto driftsutgifter kr 5 920000

Inntektenefra samarbeidskommunenevil værede sammesomi totalbudsjettet,dvskr 2
495000og inngåri sumdriftsinntekter.

ØKTEKOSTNADER– UTVIDETLEGEVAKTSAMARBEID

Det forutsettesi beregningeneat det ytestjenesterinnenforsammeomfangsomdagens
samarbeid(15.30-08.00), menmedInderøykommunesomny kommuneinn i samarbeidet.

Dettevil gi følgendeøktekostnader:

1. ØKTSYKEPLEIERESSURS
EtsamarbeidsomogsåinkludererInderøykommunevil gi et økt behovfor
sykepleierressursmed3 timer påhverdager(15.30-18.00),samt7,5timer lørdagog
7,5timer søndag,dvsca84%sykepleierressurs.I tilleggvil det medføreenøkningi
kveldstilleggpåomkring10,5timer pr ukeog lørdag/søndagstillegglik 15 timer pr
uke.
Totaltvil dette gi enøkt årligkostnadlik kr 575000.

2. ØKTEKOSTNADERTIMELØNNLEGERNATT
Dennekostnadenrelaterersegtil befolkningstall.Etsamarbeidsomogsåinkluderer
Inderøyvil gi et befolkningstallover30.000,noesomgir enhøyeretimesats.
Totaltvil dette gi enøkt årligkostnadlik kr 550.000meddagenslegeressurs.



3. HUSLEIE
Deter i dagenssamarbeidikketatt medhusleieogdriftsutgifter bygninger(renhold,
strømetc) i kostnadene.Detteer kostnadersomburdevært tatt medbådei dagens
ordning,ogvedet evutvidet samarbeid.

Husleieinkl driftsutgifter anslåsfra tjenesteenheteiendomå utgjøreomkring
kr xxx.xxxpr år meddagenslokaler.

HENVENDELSEOM CATALLSENDTEIENDOM22.02.13

OPPSUMMERINGKOSTNADERUTVIDETLEGEVAKTSAMARBEID

Med utgangspunkti de ulikepunkteneovenforkankostnadsbildetrundt et utvidet
legevaktsamarbeidoppsummeresslik:

Årligekostnaderdagenslegevaktsamarbeid kr 8 415000
Årligekostnaderøkt sykepleierressurs kr 575000
Årligkostnaderøkt timelønnlegernatt kr 550000
Årligekostnaderhusleie(i påventeavtall fra eiendom) kr 0
Sumkostnadertil fordeling kr 9 540000

Nårdet gjelderfordelingavkostnadenemellomkommunenevil det værenaturligogbruke
dennyefordelingsmodellensomer vedtatt, dvs12%fastogrestenetter folketall.
Med folketallpr 01.01.12vil dette gi følgendefordelingavkostnadermellomkommunene:

Dissekostnadstalleneinneholderikkehusleie.Fordelingavhusleiekostnadervi kommei
tillegg.

Steinkjer22.02.13

ØysteinLarsen
Fagsjeføkonomi

UTVIDETLEGESAMARBEID- FORDELINGMELLOMKOMMUNER

Beløptil fordeling: 9 540000

Innbyggertall01.01.12 Kommunensandel

Steinkjer kommune 21303 5730000
Inderøykommune 6682 1994000
Verran kommune 2705 977000
Snåsa kommune 2164 839000

32854 9540000
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Til Rådmannen i Inderøy kommune

InderøyLegesentersitt syn på legevaktsamarbeid

Viser til ASA 4310 - Rammeavtale mellom KSog Den norske legeforening om allmennpraksis i

fastlegeordning i kommunene, hvor det går fram at samarbeidsutvalget i kommunen bør gi råd i

saker som gjelder bl.a. lokalisering av legevakt. I Inderøy kommune sitter pr. dags dato alle fastlegene

i samarbeidsutvalget.

Kvaliteten på legevakt —skal Inderøy nøye seg med «godt nok» eller «best»?

Både Innherred interkommunale legevakt og Steinkjer legevakt virker solide og har tilfredsstillende

kvalitet i dag.

Vi mener det likevel er en vesentlig forskjell på legevakttilbudene. Ikke bare er det ulik kompetanse

og erfaring hos hjelpepersonell ved de to legevaktene, men Innherred interkommunale legevakt er

også lokalisert i sykehuset, med nærhet til akuttmottagelsen og alle støttefunksjonene i

spesialisthelsetjenesten (røntgenavdeling, poliklinikker, operasjonsavdeling, intensivavdeling, osv.).

Ved Innherred interkommunale legevakt er det høyt kvalifiserte spesialsykepleiere/sykepleiere, som

er drillet i akuttmedisinsk arbeid gjennom rullering mellom arbeid i akuttmottak og legevakt.

Legevakten er bygd opp som et «team», hvor det er bemannet med 2 tilstedeværende leger +

sykepleier på ettermiddag, noe som gir en økt faglig trygghet for både pasient og lege.

To tilstedeværende leger på vakt er i tillegg en fordel med tanke på kapasiteten ved legevakten.

Dette gjelder også de gangene det er aktuelt at lege rykker ut.

Av det vi kjenner til, har pasientflyten og ventetiden for legevakts-pasientene vært akseptabel, se

forøvrig årsmelding ved IILS. Dette er noe som ofte er vanskelig å etterkomme på legevaktssentraler

som er underbemannet eller marginalt bemannet med leger. Steinkjer legevakt planlegger

tilstedevakt med 1 lege på minst 30 000 innbyggere.

Vi mener det er altfor stor usikkerhet rundt det som planlegges ved Steinkjer legevakt med tanke på

kvaliteten og kapasiteten på tjenestene som ytes til pasientene i Inderøy kommune. Vi har siden

2006 hatt svært god erfaring med Innherred interkommunale legevakt. Samlokalisering med



interkommunal legevakt og lokalsykehus, er en fremtidsrettet og god løsning for legevakttilbudet.

Flere legevaktområder i Norge har de siste 10-15 årene tilstrebet en slik løsning. Vi ser større

fordeler med å utvikle dette samarbeidet, enn å inngå et nytt samarbeid med Steinkjer. Totalt sett

mener vi at kvaliteten ved begge legevaktene er god nok, men at Innherred interkommunale

Legevakt har flere kvalitetsmessige fortrinn. Vi mener videre at Inderøy kommune ikke trenger å

nøye seg med godt nok, men bør holde på det som er best.

Geografien taler til Levangers fordel for alle pasienter så nær som de friskeste!

Ved legevakt i Steinkjer oppkonstrueres en større geografisk distanse mellom pasient og sykehus.

Dette kan få konkrete utfall i form av mer lidelse, dårligere prognose og i verste fall tap av liv. De

friskeste pasientene tåler best å transporteres lengst.

Vi mener det er medisinsk sett uklokt å utsette de s keste asientene for len re trans ortvei samt

fare for å forlen e hele forl et i den akuttmedisinske behandlin sk.eden.

Innleggelser utgjorde i fjor ca. 30% av konsultasjonene. I tillegg er det mange som må til sykehus for

røntgen og poliklinisk vurdering uten å bli innlagt. Mange skal altså i retning Levanger uansett —

bortsett fra de friskeste!

Attraktive fastlegehjemler med stabil dekning er viktig for helsetilbudet i kommunen

God kvalitet i pasienttilbudet og lav vakthyppighet er viktig for å holde på eksisterende fastleger og

for å rekruttere nye. Kvalitet er diskutert i forrige avsnitt. Ved Innherred interkommunale legevakt er

det 48 leger som deler på vaktene. Til sammenlikning er det ved Steinkjer legevakt 20-25 leger som

deler på vaktene om Inderøy blir med i samarbeidet. Dette utgjør en stor forskjell i vaktbelastning. Vi

er bekymret for at en omlokalisering til Steinkjer vil føre til at nåværende fastleger ved Inderøy

Legesenter søker seg til andre kommuner, pga. betydelig forringelse av arbeidsvilkårene. Dette kan

også være med på å vanskeliggjøre rekruttering av nye fastleger ved ledighet i kommunen. Vi minner

om 2 år med rekrutteringsvansker til nyopprettet fastlegehjemmel, samt at 3 av nåværende fastleger

er bosatt i Levanger/Verdal. Flere av fastlegene signaliserer allerede i dag at de vil vurdere å gå ut av

sine fastlegehjemler i kommunen om legevaktsamarbeidet endres.

ø-hjelps-plasser

Legevakt og ø-hjelps-plasser trenger ikke være samlokalisert. Steinkjer har som vertskommune

ansvar for å drifte disse ø-hjelpsplassene, og det pågår ifølge medisinskfaglig ansvarlig ved Steinkjer

legevakt egne forhandlinger med enkeltleger om tilsyn med plassene. Legevakta skal dermed kun

vurdere aktuelle pasienter for innleggelser, uten å være involvert ved akutt sykdom/forverring av

sykdom hos innlagte pasienter.



Mindre utbytte - større kostnad?

Vi registrerer at det ser ut som en omlokalisering vil gi økte utgifter på minst 500 000 kr. årlig, ut fra

de tallene som nå foreligger. Dette er fortrinnsvis med 1 tilstedeværende vaktlege mindre og uten

husleie. Hvis det skal brukes mer penger på legevakt, bør det være en forutsetning at tilbudet til

befolkningen bedres tilsvarende. Det mener vi ikke er tilfelle i denne saken.

Oppsummert

Vi ser at en omlokalisering kan redusere kvaliteten og kapasiteten på det akutte helsetilbudet til

befolkningen i Inderøy på ettermiddag/kveld og natt.

- Vi er også bekymret for følgene av tidstapet som en omlokalisering til Steinkjer vil medføre for

pasientene som skal til sykehus.

- En omlokalisering kan forringe fastlegetilbudet i kommunen på både kort og lang sikt.

Opprettelse av pålagte døgnbaserte akutte sengeplasser ved Steinkjer DMS må ikke

sammenblandes med selve organiseringen av legevakt.

økonomisk ser dagens løsning ut til å gi mest «helse» igjen for pengene. Det oppfordres til at dette

sees nøye igjennom på nytt før endelig politisk behandling.

Det er vår klare anbefaling at dagens legevaktsordning må videreføres.

Dette til orientering.

Guri Kåresdatter Falch, fastlege/kommuneoverlege

Frank Opdahl, fastle e
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Kommunestyret

Videre planlegging avlastningstilbud, barnebolig og boligtilbud for personer 

med funksjonshemming

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial handlingsplan kap 
5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning  og kap 7.0  som omhandler 
tiltaksplan.

Et konkret forslag til utbyggingsløsning fremmes samtidig med forslag til revisjon av plan. 
Utbyggingsløsningen skal tilfredsstille nasjonale føringer til dimensjonering og brukersammensetning, 
jfr. Husbankens konkretiseringer etter behandlingen av Nessjordalternativet.

Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig med 
behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.

Vedlegg
1 Svar vedrørende forespørsel - investeringstilskudd - Bofellesskap Nessjordet -

Inderøy kommune
2 Kart - Nessjordet
3 Kart - Nessjordet 2

Bakgrunn. Bofellesskap Nessjordet.



Husbanken har avslått søknaden om finansiering av to boenheter med i alt 15 boliger for personer med 
funksjonshemming lokalisert til samme tomt på Nessjordet. I prosjektutredningen var medtatt en 
avlastningsenhet med to avlastningsrom/leiligheter og en barnebolig.  

Ved eventuell realisering ville da Inderøy kommune ha:

To (tre)  bofellesskap, med heldøgn omsorg, for målgruppen personer med funksjonshemming 
med til sammen 23 boliger. (Bofellesskap eller bofellesskapene Ness og bofellesskap Årfallet)   
Nessjordalternativet omfattet i realiteten 2 ganger 8 bofellesskap på samme tomt.

1 barnebolig (leilighet)

To avlastningsplasser (rom) for barn og unge.

Prosjektet ville gi netto tilgang på 3 leiligheter for å dekke behovene i første del av planperioden. I 
tillegg skulle det tilstrebes at Årfall ble et bofellesskap for yngre beboere.  

Dagens bofellesskap ved Lautan, Bucktrøa og Vennavold var forutsatt avviklet og lokaliteter stilt til 
disposisjon for andre formål i henhold til boligsosial handlingsplan. (f.eks flyktninger, rus etc – eventuelt 
etter ombygging)

Prosjektet ville etter forutsetningene  gi  1) en økning i volum og kvalitet på boligtilbudet til personer 
med funksjonshemming   2) et utvidet og bærekraftig avlastningstilbud og 3) barnebolig  til en 
driftskostnad lavere enn i dag. Løsningen ville gjøre det lettere å rekruttere bemanning og relevant 
kompetanse, gi bedre forutsetninger for gode arbeidsmiljøer og i praksis styrket mulighetene for å øke 
heltidsandelen.

Denne saken omhandler spørsmålet om på hvilken måte kommunen skal arbeide videre med å finne 
alternative løsninger når utredet hovedkonsept ikke er akseptert av Husbanken.

Nærmere om Husbankens konklusjoner og premisser for disse.
Husbanken anbefalte i sitt tilsvar om investeringstilskudd, datert 14.02.2013, at prosjektet omarbeides 
ut fra at det er for omfattende med hensyn til samlokaliseringen av antall boenheter, ulike 
brukergrupper og tilpasning til omgivelsene.

Den 22.02.2013 ble det avholdt et dialogmøte mellom Husbanken og Inderøy kommune – i dette møte 
ble deres tilsvar gjennomgått. Hovedpunkter fra Husbanken var blant annet:

a. Barnebolig og avlastning barn og unge må sees på som et prosjekt og må ikke 

samlokaliseres med andre brukergrupper.

b. Bofellesskap for personer med utviklingshemming, som skal bygges med 

investeringstilskudd, skal ikke være større enn 8 leiligheter. Det kan ikke bygges to 

bofellesskap med 8 leiligheter på samme tomt.  

Konsekvenser for vår videre strategi og planlegging.

Inderøy kommune må legge til grunn at det løsningsforslag som ligger i forprosjektet ikke vil få 
Husbankfinansiering m/tilskudd.  Husbankens vedtak er ikke påklagbart. 



Det vil være opp til kommunen og vurdere om prosjektet samlet likevel ville vært formålstjenlig –
uavhengig av Husbankfinansiering.  Dette alternativet synes ikke å være aktuelt og forfølge.

Med dette avslaget vil vi måtte bruke tid på og identifisere alternative løsninger. Disse vil uansett 
medføre merkostnader – og mest sannsynlig vesentlige merkostnader og som må finne sin plass i 
budsjett- og økonomiplanen.

Vi må arbeide videre etter to hovedlinjer:

- identifisere og konseptvurdere alternative løsninger for avlastning og barnebolig

- Identifisere og konseptvurdere alternative løsninger for en mindre økning i boligtilbudet til 

personer med funksjonshemming.

Når hovedkonseptet er avvist antar rådmannen at det er mest realistisk og bygge videre på den 
bygningsmessige infrastruktur av kommunale leiligheter/bofellesskap som vi har – og eventuelt utvide 
og omdisponere denne noe. Denne vurderingen er av foreløpig karakter !

Dagens tilbud om avlastning og barnebolig. 

Barnebolig og avlastningsplasser for barn/unge er i dag organisert ved at en barnebolig er etablert i en 
leilighet ved Buchtrøa. Leiligheten er ikke optimalt tilpasset til formålet. I tillegg til barneboligen er det 
to leiligheter i samme bofellesskap. Disse bebos av voksne personer med funksjonshemming. Dette 
anses faglig sett som lite ønskelig.

Nåværende avlastning til barn og unge organiseres gjennom flere ordninger; 1) det gis som hjemme 
avlastning – hvor tjenesten ytes i hjemmet til barnet/foreldrene, 2) avlastning i bofellesskap- planlagte 
avlastningsdøgn som gis i bofelleskap som har ledig leilighet, 3) kjøp av tjenester fra Snerting Ranch. 

Avlastning har til tider vært krevende å oppfylle. Det er, i enkelte tilfeller, relativt stor utskifting av 
personell som skal utføre hjemmeavlasting og forholdsvis liten tilgang på personer som vil ta på seg 
oppgaven.

Avlastning i bofellesskap har i en periode vært gitt i bofellesskapet ved Årfall. Den senere tid er det gitt 
avlastning i bofellesskapet ved Vennavold.  Dette gir god ressursutnyttelse ved at den faste bemanning i 
bofellesskapet kan utnyttes. Samtidig har tilbudet faglige svakheter som over tid gjør løsningen lite 
bærekraftig.

Bemerk for øvrig at i løsningen på Nessjordet så var disse tilbudene – barnebolig og avlastning - fysisk 
skilt fra tilbudet til personer med funksjonshemming. 

Dagens og fremtidens behov for boliger til gruppen personer med funksjonshemming.

Fremtidig behov, når det gjelder antall boliger, er det av ulike årsaker alltid vanskelig å estimere. Vi har 
så langt lagt til grunn at det behov for en økning på 3 boenheter til gruppen personer med 
funksjonshemming i tiden som kommer. Denne forutsetningen kan bibeholdes som grunnlag for videre 
planlegging.

Inderøy kommune disponerer mange boliger og det er ledighet. Det vil være nødvendig å vurdere 
muligheten for å disponere noen av disse for formålet – eventuelt etter ombygging - før man vurderer 
nybygg eventuelt ved utvidelser av dagens bofellesskap. (inntil grensen på 8) 



Spørsmålet om revisjon av boligsosial handlingsplan.

Boligsosial handlingsplan beskriver ulike utfordringsområder og munner ut i en  tiltaksplan. Det er stilt 
spørsmål om det er behov for en revidering av planen ut fra tilbakemeldinger om uklarheter knyttet til 
hvilken målgruppe prosjektet Nytt bofellesskap Nessjordet faktisk skulle favne. 

Boligsosial handlingsplan under kapitel 5.0,Fremtidlig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo 
oppfølgning  s.17, beskriver følgende:

«Ut i fra erfaringer i praksisfeltet og tall på personer som har innvilget tjenester i enkelt vedtak hjemlet i sos.tj.loven ser man et 
behov for:
16 nye leiligheter med døgnbemanning. Dette gjelder for personer med et kjent stort hjelpebehov, eks. funksjonshemmede, 
psykiske lidelser og noen få med rusrelaterte problemer.

Man ser også at enkeltbeboere med langtidsplass på sykeheimen muligens kunne få tilbud om å flytte hit. Dette vil i så fall frigjøre 
tiltrengt institusjonsplass…..»

Disse formuleringene er uklare og kan/har gitt grunnlag for en del misforståelser. Jeg finner det 
tilrådelig at det foretas en ny gjennomgang  av de relevante punkter i boligsosial handlingsplan i lys av 
erfaring og nye rammebetingelser med sikte på en presisering/konkretisering.

Rådmannen vil fremme en sak om revurdering av rammene for inntak av flyktninger. I den grad dette 
måtte ende opp i en beslutning om utvidelse av kapasitet, vil det kunne påvirke valg av fremtidig 
strategi.

Konklusjon:
Se innstilling
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Svar vedrørende forespørsel - investeringstilskudd - Bofellesskap Nessjordet -
Inderøy kommune

Husbanken region Midt-Norge viser til forespørsel av 05.09.12 fra Inderøy kommune om 
investeringstilskudd samt etterfølgende kontakt i forbindelse med prosjektet Bofellesskap 
Nessjordet.

Generelt om boløsninger for utviklingshemmede

Stortinget ønsket gjennom Ansvarsreformen å legge til rette for at utviklingshemmede så langt som 
mulig kan leve og bo selvstendig, og at lokalisering og utforming av deres boliger ikke skal skille 
dem fra boliger for andre mennesker. 

Utviklingshemmede er ikke en ensartet gruppe, og ønsker og behov er forskjellige fra person til 
person. Det er derfor viktig at kommunene har et differensiert tilbud til målgruppen. I utvikling av 
et bredt spekter av boliger til mennesker med utviklingshemming er derfor størrelsen på 
prosjektene, utformingen av bygningene, plassering i lokalsamfunnet og beboersammensetning, 
tjenesteutøvelse, tilgang på arbeid og aktivitet på dagtid og muligheten til å påvirke og velge, 
viktige faktorer for å sikre integrering og normalisering. 

Husbanken har i oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet å bidra til at det utvikles et 
bredt spekter av boliger for mennesker med utviklingshemming.

Husbankens retningslinjer og føringer for investeringstilskuddet

Husbankens retningslinjer for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger (HB 
8.B.18) gir viktige føringer for hvilken utforming sykehjem og omsorgsboliger til personer med 
behov for tjenesteyting på døgnbasis skal ha. Dette er spesielt spesifisert under pkt. 6.5, hvor det 
bla. understrekes at: 

«…boenhetene ikke skal ha institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som samlokaliseres 
ikke skal være for stort. Boenheter bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om 
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normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke 
samlokaliseres på en uheldig måte».

I dette legges det mer vekt på de sosiale dimensjonene ved boligens utforming og plassering i 
lokalsamfunnet, enn de rent tekniske løsningene ved selve boligkonstruksjonen. 

Vurdering av prosjektet

Det vil her gjøres en vurdering og en argumentasjon i tråd med føringene i retningslinjene referert 
til ovenfor.

1) Boenheter skal ikke ha institusjonslignende preg og antallet som samlokaliseres skal ikke være for stort

Hva man legger i institusjonsbegrepet kan være varierende, og selv om dette ikke er klart definert 
vil mange være enige om det er et begrep som inneholder flere dimensjoner; 1) fysiske løsninger, 2) 
organisering av tjenesteapparatet og 3) forholdet til samfunnet (Brevik og Høyland 2007). Det er 
flere begreper og assosiasjoner vi forbinder med institusjoner, herunder antallet boenheter, plasser 
eller senger som er samlokalisert.

Prosjektet i Inderøy kommune er stort og omfatter 18 boenheter derav 15 omsorgsboliger og 3 
institusjonsplasser (hvorav 1 pleieleilighet og 2 avlastningsrom). En av institusjonsplassene er 
hjemlet som «barnebolig». Av de 15 omsorgsboligene er 14 tiltenkt personer med psykisk 
utviklingshemming og en person med annen funksjonsnedsettelse. Husbanken er også gjort kjent 
med at det i samme område allerede finnes 8 omsorgsboliger m/fellesareal for en annen målgruppe. 
I alt 23 omsorgsboliger og tre institusjonsplasser for personer med særlige behov i ett og samme 
område er mye, og særlig i en kommune med i underkant av 7000 innbyggere.

Å samle 18 boenheter i ett og samme bygg vil gi et institusjonspreget bofellesskap, til tross for 
arkitektoniske grep for unngå et slikt preg. Størrelsen på samlokaliseringen og antallet boenheter 
som samles på ett sted er heller ikke i tråd med Husbankens føringer og anbefalinger, og som tilsier 
at små grupperinger er med på å fremme god integrering i nærmiljøet. Det er gjort flere studier hvor 
bofellesskapenes størrelse er tematisert, og som gir kunnskap og en innsikt i uheldige konsekvenser 
av å samle et større antall boenheter (jfr. Kittelsaa og Tøssebro 2011, Saur og Johansen 2012). Her 
pekes det bla. på at noen kvaliteter ved bofellesskapene avtar med størrelsen, og at dette skjer når 
antallet passerer 4-6 beboere. I Husbankens regelverk for tilskuddsordninger er det nå presisert at 
boliger som samlokaliseres ikke må ha et preg av å være en institusjon, og at antallet enheter ikke 
må være for stort.

I prosjektet i Inderøy kommune er dimensjoneringen av samlokaliserte boenheter stor, og vil derfor 
gi et preg av institusjon gjennom at mange boenheter samles geografisk på et lite og avgrenset 
område. Store bofellesskap formidler i større grad ytre tegn på avvik, enn små bofellesskap. 
Samtidig vil et slikt boligkompleks ha behov for mange omsorgsytere, noe som også vil kunne 
forsterke inntrykket av at bygget er en institusjon. 

2) Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljø

Større samlokaliserte bofellesskap er uheldig av flere grunner, og hindrer målsetningen om å sikre 
integrering og normalisering av målgruppen. Mindre samlokaliserte boenheter vil lettere kunne bli 
en naturlig del av bomiljøet, og sannsynligvis også gjøre det lettere for utviklingshemmede å gli 
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mer naturlig inn i allerede etablerte nærmiljø og nabolag. Plasseringen av boligen bør være slik at 
den gir muligheter for bruk av og samvirke med samfunnet for øvrig. 

Ut fra tegningene vet vi noe om hvordan prosjektet er planlagt lokalisert i forhold til øvrig nærmiljø 
og plassering ift. omgivelsene. Det at et bofellesskap plasseres i et område preget av 
omsorgsfunksjoner er uheldig, og en faktor som fremmer segregering, snarere enn å fremme 
integrering og normalisering av utviklingshemmedes boligsituasjon. Kommunen bør unngå at det 
bygges for mange fellesskapsboliger for konsentrert, og at et område får preg av å være et 
omsorgsreservat i omgivelsene. 

3) Ulike brukergrupper bør ikke samlokaliseres på en uheldig måte

I prosjektet ønskes det å samlokalisere ulike brukergrupper. Hovedtyngden er psykisk 
utviklingshemmede, men personer med annen funksjonsnedsettelse er tiltenkt inn i bofellesskapet. 
En av boenhetene er også forbeholdt barn. Det er uheldig å samle ulike brukergrupper med ulike 
hjelpebehov sammen. Psykisk utviklingshemmede er heller ikke en heterogen gruppe mennesker, 
og hvor gruppen har vel så mange forskjeller som likheter. Dette kan også brukes som et argument 
for tenke mindre antall boenheter, og hvor man ikke setter sammen botilbud til ulike brukergrupper. 

Spesielt er det uheldig å gi tilbud rettet mot barn i samme kontekst som man gir botilbud til andre 
vanskeligstilte grupper. Husbanken vil mene at det foreslåtte boligkompleks som lite egnet som et 
varig botilbud til barn.

Oppsummering og anbefaling fra Husbanken

Størrelsen og utforming av prosjektet Bofellesskap Nessjordet synes i liten grad å samsvare med 
sentrale føringer og forutsetninger for tilskuddsordningen. Prosjektet er for omfattende med hensyn 
til samlokaliseringen av antall boenheter, ulike brukergrupper og tilpasning til omgivelsene. 

Husbanken anbefaler derfor at prosjektet omarbeides med hensyn til dette, slik at det svarer til de 
nevnte krav ift. investeringstilskuddet.

Referanser

Brevik, I. & K. Høyland (2007): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-
reformen, Oslo: NIBR/SINTEF.

Kittelsaa, A. & J. Tøssebro (2011): Store bofellesskap for personer med utviklingshemming. Noen 
konsekvenser, Rapport 2011, Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Saur, E. & O. Johansen (2012): Er det nå så lurt å samle så mange som trenger hjelp på den samme 
plassen? Trygghet, sikkerhet og organisering av to samlokaliserte bofellesskap, Rapport nr. 83, 
Steinkjer: HiNT.
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Kvalitetsplan grunnskolen i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til kvalitetsplan for grunnskolen I Inderøy godkjennes for utsending til høring for 
arbeidstakerorganisasjonene, til skolenes organer og til Inderøy kommunale foreldreutvalg.

Høringsfrist 25 mai 2013

Vedlegg
1 Utkast til Kvalitetsplan grunnskolen i Inderøy

Bakgrunn
I nye Inderøy kommune 1756 skal det utarbeides en Kvalitetsplan for grunnskolen.
Kvalitetsplanen skal være en delplan/temaplan under Kommunedelplan oppvekst 2014 -2025. 
Kommunedelplan oppvekst vil bli fremmet til behandling i 2014 i henhold til kommunens planstrategi.
Denne planen vil naturlig følge gjennomgående tematikk lik Kommunedelplan samfunn, Kvalitetsplan 
grunnskole skal understøtte kommunens satsingsområder.

Vurdering
I en ny kommune er det viktig å vedta et styringsdokument for utviklingsarbeidet i grunnskolen i 
Inderøy.
Kvalitetsplan for grunnskolen vil være et godt verktøy i denne sammenheng, foreløpig i påvente av at vi 
får på plass en kommunedelplan oppvekst. 
Det er viktig å understreke at kvalitetsplan grunnskole har en tidsramme på 4 år, og det betyr at i en 
planperiode for kommunedelplan oppvekst vil være naturlig at man i et rulleringsperspektiv på 4 år 



vedtar nye kvalitetsplaner. Dette vil sikre at kommunen har en stø kurs og er på vei i riktig retning for å 
oppnå gode resultater i grunnskolen.

Konklusjon
Det tilrådes at kvalitetsplan grunnskole sendes ut til høring for arbeidstakerorganisasjonene, herunder 
Utdanningsforbundet og Fagforbundet og til Inderøy kommunale foreldreutvalg med høringsfrist 7.juni 
2013.
Det fremmes sak til kommunestyremøte 17. juni for godkjenning av kvalitetsplan grunnskole i Inderøy.

Vedlagt følger utkast til kvalitetsplan grunnskole.
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FORORD

Grunnskolen i Inderøy skal ha sin egen kvalitetsplan. Kvalitetsplanen er en 

delplan/temaplan under Kommunedelplan oppvekst 2014 – 2025. Denne vil bli 

fremmet til behandling i 2014 i henhold til kommunens planstrategi. Det tas 

nødvendig forbehold for at kvalitetsplanen naturlig vil kunne bli justert i forhold til 

denne.

Kvalitetsplanen har vært under arbeid parallelt med Kommuneplanens samfunnsdel 

og vil bli sluttbehandlet samtidig.  Utkastet til Kommunedelplanens samfunnsdel har 

vært styrende for innholdet i denne planen. Alt planverk skal være gjennomgående i 

tematikk.

Kvalitetsplanen skal vise 

retningen skolene i kommunen 

skal gå både når det gjelder 

satsingsområder og 

utviklingsarbeid.

Arbeidsgruppen har bestått av 

rektorkollegiet, og arbeidet har 

vært ledet og koordinert av 

oppvekstfaglig rådgiver.

Rektorkollegiet har hatt Kvalitetsplan som tema på flere møter, og rådmann har vært 

involvert i prosessen. Det har vært drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene, 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Det har vært drøftingsmøte med Inderøy 

kommunale foreldreutvalg, og planen har vært tema i Hovedutvalg folk.

Dokumentet har vært ute på høring til følgende instanser:

 Utdanningsforbundet

 Fagforbundet

 Inderøy kommunale foreldreutvalg

Inderøy Rådmann

2.mai 2013 Jon Arve Hollekim
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INNLEDNING

Grunnskolen i Inderøy er stadig på jakt etter å bli bedre. I denne prosessen er 

evidensbasert kunnskapspåfyll og erfaringsdeling sentrale elementer. Denne 

arbeidsformen bidrar til å oppfylle visjonen «Best - i lag».

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy skal primært tilrettelegge for den beste 

ivaretakelse av grunnskolens opplærings-, dannelses- og samfunnsmandat. Til 

samfunnsmandatet hører bidraget til Inderøysamfunnets utvikling, hvor bolyst, 

livskvalitet og næringsutvikling er sentrale begreper. I Kvalitetsplan for grunnskolen i 

Inderøy fastsetter kommunestyret hvilke områder grunnskolen skal ha særlig innsats 

på i planperioden.

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy skal trekke linjene for det beste opplærings-

og dannelsestilbud til våre elever – i nært samarbeid med hjemmene og andre 

aktører.

Nasjonale	retningslinjer

Grunnlagsdokumentet for opplæringen er lærerplanen, opplæringsloven, nasjonale 

satsingsområder og kommunale føringer. De kommunale føringene som har 

hovedfokus i perioden 2013 -2017 er gitt i denne planen.

I forskrift til opplæringslovens § 2-1 står det:

«skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsete i 

Læreplanverket for kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 

vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene»

I § 2-2 står det:

«Skoleeigaren skal medverka til å etablere administrative system og å innhente 

statistiske og andre opplysninger som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga 

innafor opplæring»

Inderøy kommune forholder seg til det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet;

 Elevundersøkelsen

 Nasjonale prøver

 Nasjonale kartleggingsprøver

 Grunnskolepoeng

 Foreldreundersøkelsen
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I tillegg til å følge det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet ivaretar vi skolebasert vurdering 

på den enkelte enhet. Det innebærer at skolene vurderer etter egen virksomhetsplan og 

gjeldende kvalitetsplan for Inderøy kommune. Arbeidet legges inn i den ordinære drift og 

det vil være en kontinuerlig prosess styrt av enhetsleder/rektor på den enkelte skole. 

Vurderingsarbeidet synliggjøres i Enhetens virksomhetsplan.

Prinsipper	for	opplæringen

Prinsippene for opplæring uttrykker hvorfor det er viktig å imøtekomme kravene i 

opplæringsloven med forskrift, læreplanverkets generelle del og FNs konvensjon om barnets 

rettigheter.

Læringsplakaten sier hva skolen i sitt arbeid skal ivareta i henhold til opplæringsloven og

læreplanverkets generelle del:

Læringsplakaten
Skolen skal:

 gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talent individuelt og i samarbeid 
med andre

 stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

 stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

 stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og 
kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse

 legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg 
av utdanning og fremtidig arbeid

 fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

 stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse

 bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge

 sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer
helse, trivsel og læring

 legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes
medansvar i skolen

 legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte
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VISJON

”Best	– i	lag”

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy legger til grunn Inderøy kommune sin visjon.

Inderøy kommune sin visjon er: ”Best – i lag”.

Visjonen innebærer fokus på evnen til vekst for seg selv i samarbeid og samhandling med andre.

Undervisning er å være profesjonell blant mange og deltagende i fellesskapet. Skolen er en 

kunnskapsbasert organisasjon, den har profesjonelle kunnskapsmedarbeidere som viser omsorg og 

skaper det beste oppvekst- og læringsgrunnlaget for våre barn og unge.

Verdigrunnlag	og	ambisjoner

Verdier

Verdier er de små, men viktige begrepene som skal kjennetegne og gjennomsyre organisasjonen 

Inderøy kommune.  De skal være med på å drive oss mot visjonen ”Best – i lag”.

Verdier er noe som er viktig for oss, og som ligger til grunn for de valg vi tar. Verdiene skal si noe om 

hvordan vi ønsker å fremstå som kommune og tjeneste overfor våre brukere. De må også 

gjennomsyre det etiske aspektet ved vår profesjonsutøvelse.

Verdiene som grunnskolen i Inderøy skal jobbe etter er:

Raushet – Åpenhet – Respekt

For å nå våre ambisjoner legger vi til grunn at vi tar initiativ til utviklingsarbeid, at vi har 

evnen til nytenking og skaper engasjement.

Ambisjoner	for	Inderøyskolen

Grunnskolen må omsette visjon og verdier til praksis i skolehverdagen. Gjennom å definere felles 

ambisjoner, får vi satt ord på det vi ønsker å oppnå for barn og unge framover.

 Vi har et helhetlig oppvekstområde.

 Vi vektlegger det 18-årige dannings og utdanningsløpet.

 Vi har god kompetanse, og skal sikre at våre ansatte har et høyt faglig nivå.

 Vi gir elevene gode vilkår for medvirkning i egen læring.

 Vi legger til rette for at elevene får et best mulig læringsutbytte, - og har høye ambisjoner på 

elevenes vegne.
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 Vi bidrar til at barn og unge får gode sosiale og kulturelle opplevelser, og har et trygt, 

forutsigbart oppvekstmiljø.

 Vi involverer foreldre for å skape et godt samarbeid og god samhandling rundt elevenes 

læringsmiljø.

 Vi er stolte over å være en del av oppvekstkulturen Inderøy, - både elever, ansatte, foresatte 

og politikere.

For å leve opp til ambisjonene for Inderøyskolen, har vi valgt oss ut følgende gjennomgående 

fokusområder:

 Ledelse

 Læring og læringsmiljø 

Innenfor rammen av de gjennomgående fokus- og satsningsområder vil skolene ha egne 

delsatsninger. Denne satsingen synliggjøres i enhetens virksomhetsplan.

KVALITET	I	OPPLÆRINGEN

Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille 

uttalte og underforståtte behov (ISO 9000).

Elever, foreldre, lærere, skoleledelse, kommuneadministrasjon og skoleeier har klare 

forventninger til grunnskolen i Inderøy.  Det forventes at opplæringen skal utvide barn og 

unges evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltagelse. 

Opplæringen skal ha så høy kvalitet at elevene etter endt skolegang skal stå godt rustet til å 

møte livets oppgaver og utfordringer. Elevene skal bli flinke til å ivareta seg selv og sitt liv. 

Grunnskolepoeng, nasjonale prøver og brukerundersøkelser gir oss et bilde av nivået på 

kvaliteten i Inderøyskolen. Resultatene er gjenstand for vurdering av videre innsatsområder i 

grunnskolen. Resultatene vil bli drøftet i dialogmøter med skoleeier, en gang i året.

Det statlige kvalitetsutvalget (Søgnen-utvalget) opererer med tre kvalitetsområder som hver
for seg og i god samhandling er viktige for å sikre god kvalitet i opplæringen:

Strukturkvalitet handler om rammevilkårene i skolen og Prosesskvalitet handler om

arbeidsmåtene i skolen. 

Prosess- og strukturkvalitet er forutsetninger for å kunne nå måloppnåelsen.

Det endelige mål handler om Resultatkvalitet, det gir oss et bilde av læringsutbyttet i skolen.
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Resultat	og	utviklingsmål

Det er viktig å ha mål og ambisjoner 

på kommunenivå, men skolene skal 

først og fremst ha fokus på egen 

utvikling.

Målingene som legges til grunn i 

denne planen er de første målingene 

gjort i grunnskolen i 1756 Inderøy.

Nasjonale	prøver,	eksamen	og	grunnskolepoeng

Mål Resultatmål

Indikatorer Ambisjonsnivå

Dagens nivå 2014 2017

Alle elever som 
går ut av 
grunnskolen, 
skal mestre 
grunnleggende 
ferdigheter som 
gjør dem i stand 
til å delta i 
videre 
utdanning og 
arbeidsliv.

Nasjonale prøver:
Lesing 5. trinn
Regning 5.trinn
Engelsk 5.trinn
Lesing 8.trinn
Regning 8.trinn
Engelsk 8.trinn
Lesing 9.trinn
Regning 9.trinn

Skriftlig eksamen:
Norsk hovedmål
Matematikk
Engelsk

Grunnskolepoeng

1,8
1,8
1,8
3,0
2,8
2,7
3,3
3,4

3,0
2,8
3,9

40,7

2,0
2,0
1,9
3,1
3,0
2,9
3,4
3,5

3,1
3,0
4,0

41

2,2
2,2
2,0
3,3
3,1
3,0
3,5
3,6

3,3
3,2
4,2

42



9

SATSNINGSOMRÅDER	I	PLANPERIODEN

Bakgrunn	og	valg	av	fokusområder

Oppvekstprogrammet	i	Nord	Trøndelag

Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag vil være en rammebetingelse – en forutsetning for vårt 

arbeid i grunnskolen i Inderøy.

Oppvekstprogrammet er et samarbeid mellom samfunns- og næringsliv i Nord – Trøndelag, og har 

som hovedoppgave å se hele oppvekstløpet i sin helhet. Programmet sin tidsramme er 2011 -2021.

Inderøy kommune har etablert en dialog med Nord Trøndelag fylkeskommune og Hint for å dra 

veksler på det arbeidet Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag har regi på.

I vår kvalitetsplan for grunnskolen bekrefter vi fokus på det 18-årige dannelses/utdanningsløpet. 

I Nord-Trøndelag skal barn og unge gis en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse i 

samfunns- og arbeidsliv. I Inderøy kommune handler dette om tydelig politisk styring, god ledelse og 

læring, og samhandling mellom et samfunns- og næringsliv som tar barn og unge på alvor. På denne 

måten skaper vi oppslutning om et felles oppdrag med felles ansvar.

Kvalitetsplanen legger rammene for de satsningsområdene som grunnskoleområdet i Inderøy 

kommune har valgt. Planen er en beskrivelse av de felles satsningsområdene som skal kjennetegne 

alle skolene i kommunen. I tillegg har den enkelte skole sin lokale profil som synliggjøres i 

virksomhetsplanene.

En kvalitetsplan innebærer at satsningsområdene skal følges opp gjennom prosedyrer som skal gi oss 

resultat som vi kan evaluerer på gitte tidspunkt. For å nå målene er det en forutsetning at enhetene 

arbeider som lærende organisasjoner på en slik måte at arbeidet er systematisk og målretta for å nå 

de resultatmål en har satt seg.
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Fokusområde	ledelse
 Skoleledelse

 Klasseledelse

 God samhandling for barn og unge

Skoleledelse

Målsetting Skolene i Inderøy har en tydelig ledelse som ivaretar den lærende 
organisasjon

Innsatsområder  Ivaretar gode strukturer som kontinuerlig evaluering og videreutvikling 
av egen organisasjon

 Har gode rutiner for å gi elevene tilpasset opplæring

 Følger opp sentrale og kommunale mål i Kunnskapsløftet

 Sikrer gode tiltak for kompetanseheving og ivaretakelse av personalet

 Sikrer god ressursutnyttelse

 Sørger for iverksettelse og gjennomføring av skolebasert vurdering

 Sørger for å ha gode rutiner for samarbeid med heimer og rådsorgan

Resultatmåling  Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser

 Følge opp vurdering i skolen

 Elevundersøkelsen

 Foreldreundersøkelsen

 Budsjett og regnskap

Klasseledelse

Målsetting Skolene i Inderøy har tydelige ledere og forbilder i klasserommet 

Innsatsområder  Har god relasjonskompetanse

 Leder klassen på en strukturert, vennlig og tydelig måte

 Sørger for at elevene er trygge og trives på skolen

 Legger til rette for et godt læringsmiljø

 Har god tilbakemeldingskultur med vurdering for læring

 Er aktivt deltagende i skolens kvalitetsarbeid

 Har god samhandling med kollegaer og i heim-skole samarbeid

 Følger opp felles vedtak 

Resultatmåling  Nasjonale prøver/kartleggingsprøver

 Underveisvurdering

 Elevsamtalen

 Foreldresamtalen

 Kollegabasert veiledning

God samhandling for barn og unge

Målsetting Inderøy kommune har god kommunikasjon med foreldre, foresatte og 
andre samarbeidspartnere for å sikre god samhandling for våre barn og 
unge

Innsatsområder  Legger til rette for gode samhandlingsarenaer

 Har god struktur på møter der flere tjenester samhandler

 Har god kommunikasjon med brukerne av tjenestene

 Ivaretar tidlig innsats og forebygging

Resultatmåling  Færre barn med behov for hjelpetiltak

 Færre barn/elever med behov for spesialpedagogisk undervisning
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Fokusområde	læring og	læringsmiljø
Vi har valgt ut følgende områder vi skal ha felles satsning innenfor:

 Læringsmiljø

 Vurdering for læring

 Leseplan

 Digital kompetanse

Læringsmiljø

Målsetting Skolene i Inderøy har et positivt skolemiljø som fremmer læring

Innsatsområder  Har et trygt og godt psykososialt skolemiljø

 Har nulltoleranse for mobbing

 Har kompetente lærere og assistenter som ser og ivaretar elevene

 Tilrettelegger for fysisk aktivitet i skoletiden

 Har gode skolebygg som fremmer helse og trivsel

 Har et godt og tett samarbeid med heimene

 Har god overgang barnehage – grunnskole, grunnskole - videregående 
skole

 Har foreldreskole i 1.klasse

 Gir elevene mulighet for medvirkning i egen skolehverdag

 Deltar i Nær Ung, bidrar til å skape næringsutvikling og nye bedrifter 
etablert av ungdom.

 Deltar i Ungt entrepenørskap, Gir barn og ungdom forståelse for 
betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet

Resultatmåling  Elevundersøkelsen

 Foreldreundersøkelsen

 Elevsamtale

 Foreldresamtale

Vurdering for læring

Målsetting Skolene i Inderøy har vurderingskompetanse 

Innsatsområder  Alle lærerne i Inderøy er gjort kjent med og kan systemet for 
underveisvurdering

 «Vurdering for læring»

 Skolene har gode rutiner for underveisvurdering og sluttvurdering

 Lærerne bruker Oppad som verktøy for dokumentasjon

 Vurdering for læring innarbeides som metode i læringsarbeidet

 Målene i læreplanen gjøres kjent for elevene og foreldrene

Resultatmåling  Underveisvurdering/sluttvurdering

 Elevsamtalen

 Foreldresamtalen

 Medarbeidersamtalen
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Leseplan

Målsetting Alle skolene i Inderøy har en aktiv leseplan innen 2015

Innsatsområder  Har gode rutiner for overgangen barnehage til skole

 Har system for tidlig innsats når det gjelder barns språkutvikling og 
leseferdighet

 Har fokus på leseutvikling i samarbeid med foreldrene

 Ivaretar tidlig innsats for elever som har behov

 Viderefører og forbedrer rutinene for oppfølging av enkelt elever

 Har gode rutiner for gjennomføring, tilbakemelding og oppfølging av 
kartleggingsprøver og nasjonale prøver

 Alle lærere i alle fag har ansvar for leseopplæringa

 Innøver lesestrategier på alle trinn

Resultatmåling  Elevsamtalen

 Kartlegging/nasjonale prøver/eksamen

 Medarbeidersamtaler

Digital kompetanse

Målsetting Skolene i Inderøy har felles lokal læreplan i IKT

Innsatsområder  Har gode tekniske IKT-løsninger

 Har god kompetanse på bruk av IKT

 IKT inngår som en naturlig del av læringsarbeidet

 Elevene får kompetanse om nettvett, kildekritikk og bevissthet rundt 
bruk av sosiale medium

 Elevene bruker digitale verktøy i læringsarbeidet for å nå 
kompetansemåla i læreplanen

 Læringsplattformen It’s learning brukes aktivt på alle skoler

 Alle skolene har en IKT-veileder, og disse danner et nettverksforum

Resultatmåling  Kartleggingsprøver 

 Elevundersøkelsen
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Gnist,	spesielt	for	ungdomsskolen
For første gang på 40 år har en regjering lagt fram en egen melding om ungdomstrinnet. I oppfølging 

av St.meld. 22 (2011-2012) Motivasjon-Mestring-Muligheter på Ungdomstrinnet er det utarbeidet en 

egen strategi; « Strategi for Ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring – Felles satsing 

på klasseledelse, regning, lesing og skriving,» for gjennomføring av prioriterte tiltak. Det sentrale 

budskapet i denne strategien er at et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn 

skal øke elevenes motivasjon og læring.

Strategien skal gjelde i fem år, fra skoleåret 2012 -13 til 2016-17. Skoleåret 2012 -13 ble det 

gjennomført en pilotering av tiltakene, og fra skoleåret 2013-14 skal tiltakene i strategien tre i full 

kraft. Inderøy kommune har meldt seg på i pulje 2 i Nord- Trøndelag, det vil si med oppstart 2014-

2015 og vi vil være i «klynge» med Levanger og Verdal i dette arbeidet. Vår deltakelse er knyttet til 

Gnist Nord-Trøndelag ved Fylkesmannen.

Kompetanseutviklingen skal skje gjennom skolebaserte utviklingstiltak (skolebasert 

kompetanseutvikling) og gjennom lokalt utviklingsarbeid.

Gnist er et partnerskap mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og de mest sentrale partene innenfor 

skolesektoren i Norge. Det er et partnerskap for en helhetlig lærerstasing.

Gnist-partnerskapet arbeider for:

- Økt status for lærerne

- Økt kvalitet i lærerutdanningene

- Økt kvalitet i lærerprofesjonen

- Økt kvalitet i skoleledelsen

- Økt rekruttering til læreryrket og lærerutdanningene

Det er en spennende satsing med tanke på at det skal bringe med seg at skoleledere og lærere på 

mange områder skal endre praksis, både individuelt og i fellesskap på skoler.

SYSTEM	FOR	RAPPORTERING,	EVALUERING	OG	RULLERING

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy vedtas for planperioden 2013 -2017. Planen vil som 

innledningsvis sagt justeres noe når kommunedelplan oppvekst er vedtatt. Planen skal bidra 

til at kvaliteten på opplæringen i grunnskolen i Inderøy videreføres og bedres.

Kvalitetsplanen skal bidra til at grunnskolen blir best i lag og når målene i planen. 

Resultatene vil bli gjort kjent for elever, foreldre og politikere. Planen blir drøftet med 

skoleeier på slutten av hvert skoleår.

Grunnskolen i Inderøy vil søke mot forsknings- og kompetansemiljø som kan bistå i faglig 

utviklingsarbeid i jakten på og stadig bli bedre.



14

KOMMUNESTYRETS	ROLLE

- Oppfølging

Som skoleeier har kommunestyret ansvaret for at kravene i opplæringsloven og dens 

forskrifter blir oppfylt.

Et av kravene er et det skal utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen. I Inderøy kommune skal denne omfatte skolebildene med 

nødvendig forklaring, status for oppnåelse av målene i kvalitetsplanens satsingsområder 

samt andre mål som gjelder for skolens virksomhet.

Rådmann legger fram rapporten til drøfting i første kommunestyremøte på høsten.

-Økonomi

Gjennomføring av denne planen forutsetter budsjettmessige bevilgninger som samsvarer 

med skoleeiers forventninger til kvalitet i skolen.

-Evaluering

Evaluering av planen finner sted våren 2017
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