
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg april 2015 

 

Møtefrekvens.  Med et relativt tett program for hovedutvalgsmøter og formannskapsmøter, og med 

påske mellom møtene i mars og april, er saksvolumet i aprilmøtene noe begrenset.  

Nytt nødnett. Nytt nødnett innføres i Nord-Trøndelag i mai -15. Nødnettet skal erstatte det gamle 

radionettet som har vært brukt fram til nå. Brukere av det nye nettet vil hovedsakelig være politi, 

brann og helse. Frivillige hjelpeorganisasjoner kan også kobles på. 

Det nye nødnettet innebærer forbedring fra tidligere nett, da det er sikrere med hensyn til avlytting, 

skal gi bedre dekning (80% av fastlandsareal og opp til 8000 fots høyde), bedre talekvalitet, og mer 

effektiv samhandling. Det er bygd opp som et vanlig mobilnett, men med spesialfunksjoner for bruk i 

nød- og beredskapsarbeid. Nødnett er et selvstendig nett, uavhengig av hvordan det kommersielle 

mobilnettet fungerer. Det er lagt vekt på sikkerhetsløsninger som skal sikre nettets «oppetid». I 

Inderøy kommune er det bestilt personlig nødnettradio til alle leger i vakt. Den fungerer både i 

nødnettet og i det offentlige telenettet, og også uten nett-tilkobling – men da kun i et begrenset 

område enhetene mellom. Den kan altså brukes både som en radio, mobiltelefon (inkl. sms) og 

walkie-talkie. Det kan opprettes talegrupper på tvers av etater for bedre samhandling. Telefonene er 

utstyrt med en nødknapp for brukernes sikkerhet, som hvis den holdes inne overfører alt av lyd til 

kontrollrommet, og merker av posisjon.  

Alle brukere må gjennom obligatorisk opplæring, og opplæringen i Nord-Trøndelag starter i april -15. 

Startlån.  Det er i Hovedutvalg natur i siste møte stilt et spørsmål vedrørende vår praktisering av 

startlånsordningen.  Spørsmålet er blant annet om  praktiseringen er samordnet i Inn-

Trøndelagssamarbeidet og organisering. Vi har denne ordningen lagt inn under stabsenheten Intern 

service og støtte. Andre kommuner kan være annerledes adminstrativt organisert.  Det vil være 

kontakt mellom saksbehandlere i kommunene.  Det er ingen formell samordning og det kan være 

noe ulik, men ikke vesentlig ulik,  praksis mellom kommunene. Vi har for øvrig en periode hatt like 

nær kontakt med saksbehandlerapparatet i Verdal som i Inn-Trøndelag.   

Etter at nye og mer detaljerte retningslinjer fra Husbanken ble utarbeidet,  har vi (etter politisk 

behandling) valgt og legge disse til grunn uten å supplere med lokale retningslinjer.  Nye 

retningslinjer representerer en klar innstramning i startlånsordningen og med klare krav til innretning 

mot boligsøkere med åpenbart sosialt begrunnede behov for startlån. Dette kan muligens også 

reflekteres også i reduserte rammer for startlånsordningen.  

Vi søkte før jul om 2 mill. kroner og fikk en million kroner. Pr dato har vi 3 mill. kroner innestående og 

har muligheten for å søke mer midler for 2 halvår.    

Sammenfatningsvis;  vi følger Husbankens retningslinjer og fordeler startlånsmidlene etter disse.  Vi 

har kontakt med nabokommuner hvor det er naturlig.  Det kan være ønskelig å gå inn i et samarbeid 

om etablering av lokale retningslinjer. Det er ikke åpenbart at slike retningslinjer bør begrense seg til 

Inn-Trøndelagssamarbeidet.  Rådmannen vil reise spørsmålet i administrativ styringsgruppe for Inn-

Trøndelagssamarbeidet. 



Fremtidas kompetanse – en medlemsdialog.  KS har tatt et initiativ til en medlemsdialog rundt 

spørsmålet om fremtidens kompetanse. Et drøftingsopplegg/grunnlag er laget, se vedlegg. Det 

etterspørres en tilbakemelding den 08.06.  Rådmannen er ikke forberedt på å lage en større sak på 

dette. 

Høringer.  5 høringsdokumenter foreligger etter siste møterunde. Forslag til endringer i 

helligdagslovgivningen(søndagsåpne butikker), endringer i plan og bygningsloven (utvidet krav til 

dokumentasjon på seriøsitet for sentralt godkjente foretak), forslag endringer i forskrifter til 

folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven , forslag til forskrift tilskuddspost 69 og 79 – 

opprydningstiltak forurenset grunn 

Henvendelse om utlån av kommunale institusjoner/skoler mv til frivilligheten.  Frivillig Inderøy har 

tilskrevet Inderøy kommune med spørsmål om vurdering av retningslinjer for utlån  - dvs gratis leie - 

av skoler mv i forbindelse med frivillig aktivitet.  Det anføres at kommunen er for restriktiv i sin 

praksis. Rådmannen arbeider med en gjennomgang av retningslinjer og praksis og vil eventuelt 

komme tilbake med en egen sak. 

 Bestillingsstransport og TT-transport.  Spørsmål i siste møte i Hovedutvalg folk. Se og vedlegg. 

 Bestillingstransport.  Overgripende begrep for Taxi for buss (tilbringertransport til/fra Røra) og Taxi 

til handel (Servicetransport)  er bestillingstransport. 

Dette tilbudet administreres av fylkeskommunen – de har oversikt over i hvilket omfang tilbudet 

benyttes i Inderøy. Jeg har vært i kontakt med dem og det vedlegges en oversikt.  

Når det gjelder brukerundersøkelser forbundet med servicetransport – her har fylkeskommunen ikke 

foretatt noen undersøkelser. 

Informasjon om tilbudet er gjort tilgjengelig på nettsider hos fylkeskommunen og Inderøy. I tillegg er 

det utarbeidet egne informasjonsbrosjyrer. Disse ble sendt ut til alle innbyggere i Inderøy. Dette ble 

gjort den gang vi startet opp med tilbudet. Det er ikke foretatt tilsvarende tiltak på nytt. (kostnader 

knyttet til distribuering) 

TT – kort. Pr i dag er det 28 brukere av TT – kort. Det er ingen venteliste for TT – kort – alle søkere 

som er innenfor målgruppen og oppfyller fylkeskommunenes kriterier får tildelt TT – kort. 

Søknader om TT – kort behandles i hovedsak annenhver mnd i kommunal tildelingsnemd (består av 

kommunal saksbehandlere og brukerrepresentant) 

Det har vært behandlet 8 søknader i 2014. av disse er det gitt avslag på 4  søknader. 

2 søkere har klaget inn avslaget – klageutvalget har ikke gitt medhold. 

Dugnad Sundsand. Inderøy kommune v/ miljøansvarlig inviterer med dette til dugnad i Sundsand 

friluftslivsområde, lørdag den 11. april i tidsrommet fra 10:00 -13:00. Ta med termos og matpakke 

og kom på dugnad.  Ta gjerne med en trillebår og en greinsaks om du har. 

 

 



 TT-transport i Inderøy 2014  
 
Antall brukere cirka 30 i snitt i 2014  
 
Hver bruker brukte i snitt 40 turer i 2014.  
 
Totalkostnad for turkjøring kr. 487 359,-.  
 
Egenandel kr. 99 124,-  
 
Snittkostnad pr tur kr. 430,-  
 
Totalt 1132 turer med TT transport i 2014.  
 

 

 Bestillingstransport i Inderøy i 2014:  
 
Servicetransport = handleruter  
 
Tilbringertransport = til/fra Røra stasjon  
 
Tabell 1 
Nøkkeltall 
2014  

 
Antall 
passasjere
r  

 
Summer 
av km  

 
Summer 
av 
taksamete
r  

 
Summer 
av 
egenandel  

 
Antall 
turer  

Service  1074  11743,24  299827  24820  703  
Tilbringer  2090  14475,73  431530  43364  1226  
Totalsum  3164  26218,97  731357  68184  1929  
 

  



Vedlegg – Framtidas kompetanse 

 

Til kommunene og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag 

 

Vi ber om at dette videreformidles til 

ordfører, fylkesordfører, rådmann, fylkesadministrasjonssjef, 

oppvekstsjef/skolesjef/fylkesopplæringssjef, 

skolefaglig ansvarlige, barnehagefaglig ansvarlige og personalledere 

 

Framtidas kompetanse - en medlemsdialog 

 

Det vises til orientering fra KS Nord-Trøndelag på nettverkssamling for skole- og 

barnehagenettverket onsdag 25.mars vedr Framtidas kompetanse/Ludvigsenutvalget.  

 

Dersom det ønskes bistand fra KS og Rambøll til kommunale prosesser så må det meldes inn til 

annikken.kjaer.haraldsen@ks.no innen fredag 10.april. Hallgerd Benan kan bidra på workshops, 

oppstart prosess eller inspirasjonsseminar, gjerne med flere kommuner i fellesskap. 

Arrangementene må finne sted i perioden april - juni 2015.  

  

Uavhengig av hvordan dere ønsker å gjennomføre de kommunale prosessene i forbindelse med 

Framtidas skole/Ludvigsenutvalget, så vil vi gjerne ha innspill fra kommunene og fylkeskommunen 

i Nord-Trøndelag. Sendes til annikken.kjaer.haraldsen@ks.no innen mandag 8.juni.  

 

Under finner dere ytterligere informasjon om Framtidas skole og bakgrunnen for den 

medlemsdialogen KS har lagt til rette for.  

  

«Framtidas kompetanse – en medlemsdialog»  

  

Det er en pågående nasjonal debatt om hva slags kompetanse barn og unge trenger for å møte  

framtidens samfunns- og arbeidsliv.  

Regjeringen har satt ned et utvalg som ser på hva slags kompetanse elever skal utvikle i skolen  
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(Ludvigsenutvalget) og et utvalg som ser på hva slags innhold barnehagen skal ha  

(Rammeplanutvalget). I tillegg fornyer nå de nasjonale myndigheter deler av læreplanverket. Når  

utvalgene vil legge frem sine innstillinger i juni 2015 (Ludvigsenutvalget) og i 2016  

(Rammeplanutvalget), så bør kommunesektoren være en synlig aktør inn i debatten.  

KS har som oppdrag å fremme kommunesektoren sine interesser i hørings- og påvirkningsarbeid.  

En god dialog med medlemmene i forkant er derfor viktig.  

 

KS har utarbeidet materiell som kan benyttes for dialog og refleksjon med medlemmene på aktuelle  

møteplasser. Dette ligger tilgjengelig på ks.no og er et godt utgangspunkt for å engasjere seg i den  

pågående debatten i den enkelte kommune og fylkeskommune. Vi oppfordrer våre medlemmer til å  

ta temaet opp på naturlige møteplasser i egen organisasjon og mottar gjerne innspill fra dere som vi  

kan formidle videre til KS sentralt.  

 

Det er flere grunner til at KS mener Framtidas kompetanse er et viktig anliggende for  

kommunesektoren. Dette er noen av dem:  

 

1)Kommunesektoren som eier av skoler og barnehager, og som myndighetsutøver i  

barnehagesektoren.  

Det er fylkeskommuner og kommuner som har ansvar for at barn og unge får den kompetansen og  

den opplæringen som de har rett på etter lov og rammeverk.  

Som skoleeier, barnehageeier og barnehagemyndighet er det viktig «å bry seg» om innholdet i  

skolene og barnehagene.  

2)Kommunesektoren som en fremtidig arbeidsplass.  

Hvilke kompetanser mener kommuner og fylkeskommuner at de fremtidige arbeidstakere bør ha  

innenfor de ulike tjenesteområdene eller på tvers av de ulike tjenestene?  

 

3) Arbeidsgivers interesser i de økende kravene for å undervise i skolen og det økt fokuset på  

innholdet i barnehagen.  



De kompetansene som det vil bli vektlagt at barn og unge skal utvikle i barnehage, grunnskole og  

videregående opplæring, vil være av betydning for hvilken kunnskap og kompetanse de ansatte i  

sektoren må inneha. Nye arbeidsformer eller nye fokusområder vil kunne medføre behov for både  

etter- og videreutdanning. I dag er store deler av behovet for kompetanseutvikling og innretningen 

på etter -og videreutdanningstilbudet i sektoren sentralt styrt.  

Arbeidsgiver har en viktig stemme inn i debatten omkring framtidas kompetansebehov og  

kompetansekrav, og må se dette i sammenheng med barnehagens og skolens formål.  

 

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag behandlet «Framtidas kompetanse- en medlemsdialog» i februar.  

Vedtak: 

Fylkesstyret gjør kommunene oppmerksom på Ludviksenutvalgets arbeid om Fremtidens kompetanse 

og oppfordrer kommunene til å engasjere seg i dette. 

 

På ks.no finner dere diverse materiell som kan benyttes til de kommunale diskusjonene. En kort film, 

temahefte og presentasjon er blant annet lagt ut på denne linken http://www.ks.no/tema/Skole-og-

oppvekst/Skole/Skoleeier/framtidaskompetanse/ 

 

 

Vennlig hilsen  

 

Annikken Kjær Haraldsen 

Rådgiver KS Midt-Norge, Nord-Trøndelag 
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