
Rådmannen orienterer april 2017 
 

Modulstrukturerte lærerplaner for voksne 
Inderøy kommune, ved flyktningetjenestens grunnskoleopplæring, er invitert til å søke om å delta i 

forsøk med modulstrukturerte læreplaner for voksne. 

Rådmannen er positiv til at Inderøy skal delta i forsøket. 

Invitasjon gitt til følgende fylker: Østfold, Oslo og Akershus, Oppland, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, 

Sør- og Nord-Trøndelag, Troms. Dette innbefatter i alt ca. 30 opplæringssentre. 

 

INFORMASJON OM FORSØKET 

Rekruttering til forsøk 

Fase 1 – fra 01.08.17 

 Voksenopplæringssentre som gir opplæring etter opplæringsloven § 4A 

 Voksenopplæringssentre som gir opplæring etter introduksjonsloven § 2 og § 16 

Fase 2 – fra 01.01.18 

Tilbydere som gir opplæring i regi av NAV 

 

Ny forsøkshjemmel i introduksjonsloven 

§27 Forsøksvirksomhet 

Departementet kan etter søknad fra kommunen godkjenne unntak fra loven og forskriftene etter 

loven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk 

Styringsdokumenter 

 Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskaptil ny sjanse –Samordnet innsats for voksnes læring 

 Tildelingsbrev 04/2016 – Modulstrukturert forberedende voksenopplæring 

 Tildelingsbrev til Kompetanse Norge for budsjettåret 2017 -anbefalinger gitt av Kompetanse 

Norge i dokumentene: 

 «Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter og opplæring: Løsningsforslag» 

levert departementet 15.6.16  

 «Modulstrukturert forberedende voksenopplæring –prinsippdokument» levert 

departementet 11.10.16 

 «Rapport om læreplanarbeidet og forslag til rekruttering og gjennomføring av forsøk» 

levert departementet 01.12.16  

Formål 

 Raskere overgang til arbeid eller videregående opplæring 

 Forutsetter at innholdet i opplæringen er relevant for voksne sett i forhold til deres behov 

 Skal ta utgangspunkt i hvilke behov de voksne i målgruppen har for å komme videre i 

arbeidslivet eller i videre utdanning 

 

Vurdering -dokumentasjon 

Deltakeren skal kunne få vurdering og dokumentasjon etter hver fullførte modul. 

 



Dialogmøte 3. april – oppfølging av vedtak i sak om skolestruktur 
Sted: Minihallen i AKSET 

Tidspunkt: kl. 18.00-21.00 

Ordfører og rådmann i Inderøy kommune inviterer til dialog vedrørende kvalitet i barnehagen og 

skolen i Inderøy. 

Deltakere er ordfører, politikere i hovedutvalg FOLK, medlemmer i FAU/SU/IKFU og Ungdomsråd, 

rektorer, styrere, tillitsvalgte og administrasjonen i Inderøy kommune. 

 

TEMA: 

TILSTAND FOR BARNEHAGE OG SKOLE I INDERØY KOMMUNE  

Program: 

 Kulturelt innslag ved Kulturskolen 

 Velkommen og innledning ved ordfører 

 Status oppvekst i Inderøy ved assisterende rådmann 

o Barne- og elevtallsutvikling  

o Brukerundersøkelser; barnehage og skole 

o Resultat nasjonale prøver 

o Resultat for avgangselever  

o Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015-2016 

o Status etter vedtak om skoleutredning i september 2016  

 Ny revidert kvalitetsplan for oppvekst (skole og barnehage) 

o Satsingsområder 

 Kafé-dialog 

o Muligheter og utfordringer 

 Oppsummering ved leder i hovedutvalg FOLK 

 

 

Status Næringsarbeid 
Det henvises til vedlagte oversikt over diverse prosjektarbeid og aktivitet innenfor næringsområdet 

 

 

Henvendelse IMDi om tilbaketrekking av anmodning bosetting EM for 2017 
Kommunen har mottatt brev fra IMDi (vedlagt) om redusering av bosettingsvedtaket for 2017. Det er 

opplagt at en reduksjon av bosetting av antall EM i 2017 vil påvirke driften av det nyetablerte 

bofellesskapet for EM. Som en følge av den angitte reduksjon vil kommunen få en uforutsett 

økonomisk utfordring. Rådmannen har utarbeidet et forslag til brev som formannskapet kan vurdere 

å sende som svar til IMDi (vedlagt). 

 

 

Status planlegging HUNT4  
Lokalene i Øvergata 4 er godkjent av HUNT-lege, ansatte i Bistand og Omsorg og pensjonister er spurt 

om å bemanne de 6 stasjonene. Det vil bli inngått arbeidsavtaler for hele perioden inkludert 

opplæringsdager. Det skal pekes ut en leder som er ansvarlig for turnus og kontaktperson for 



ansatte. Det må anskaffes stoler, bord, kjøleskap og fryser etter spesifisert liste fra HUNT. Det må 

avtales renhold av lokalene hver dag i perioden. Det jobbes fortløpende med dette. Videre bør det 

utarbeides en informasjonsstrategi for å sikre størst mulig oppmøte. 

 

Inderøy kommune har nå 10 sykepleiere og 4 personer i mottak som har meldt sin interesse til å 

bidra. 

 

 

Trygg hjemme – intensjonsavtale om felles brannverntiltak for 

hjemmeboende risikoutsatte grupper 
Hensikten med avtalen er at helse- og omsorg, i samarbeid med Brannvesenet Midt IKS skal redusere 

sannsynligheten for, og konsekvensen av brann for utsatte grupper i kommunen. 

 

Intensjonsavtalen beskriver bakgrunn for behovet av samarbeid, oppgaver, og ansvar for 

gjennomføring av brannverntiltak knyttet til hjemmeboende risikoutsatte grupper.  

 

Avtalen skisserer et systematisk samarbeid som vil komme kommunens innbyggere til gode, men 

først og fremst de utsatte gruppene. Samtidig vil den kunne ha en betydelig økonomisk 

kostnadsreduserende effekt, ved at man kan sørge for at risikoutsatte personer kan bo lengre 

hjemme, mot at de må flytte på eldresenter. 

 

Det henvises til vedlagte avtaleutkast for nærmere opplysninger. Her framkommer det også at det er 

enhetsleder for Bistand og Omsorg som underskriver avtalen på vegne av Inderøy kommune. 

 

 

Ungdata 
Ungdata-undersøkelsen gjennomføres i uke 14 på ungdomsskolen og videregående. 

KoRus Midt-Norge ( St Olavs hospital) står for analyse av undersøkelsen. Det vil foreligge ferdig 

analysert data som kan brukes til et temamøte i Hovedutvalg Folk den 07.06.2017. Det bør settes av 

minst 1 time til en gjennomgang av utvalgte områder i kartleggingen som;  

 Helse og trivsel 

 Tobakk og rusmidler 

 Risikoatferd og vold 

Før presentasjon i Hovedutvalg Folk vil det bli en gjennomgang av resultatene med arbeidsutvalget 

for SLT. 

Det er på bakgrunn av Ungdata statistikken at man kan danne seg et bilde av eventuelle utfordringer 

knyttet til rus i kommunen. Derfor foreslår rådmannen at resultatet blir presentert i Hovedutvalget, 

slik at dette kan danne et grunnlag for diskusjon, samt evt. videre oppfølging. 

 

Det henvises for øvrig også til vedlagte informasjonsskriv om Undata undersøkelsen. 

 

 

Videreføring av drift basseng Sund Folkehøgskole 



Det henvises til sak 09/2017, behandlet i Formannskapet den 08.02.2017 om svømmeundervisning, 

rehabilitering av basseng ved Sund Folkehøgskolen. Saken tok utgangspunkt i at det ikke skulle være 

videre drift av bassenget fra og med skoleåret 2017/2018. Rådmannen tok utgangspunkt i dette, 

blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommuneoverlegen og rektor på Sund 

folkehøgskolen i epost datert den 6. juni 2016: "I svar til oss  25/5 skriver hun (kommuneoverlegen) 

at kommunelegen vil avvente å utstede videre godkjenning etter MHV til saken om støtte fra 

kommunen er behandlet, og at hun er usikker på om de kan godkjenne videre drift hvis det ikke blir 

utbedringer i 2017. 

 

Det betyr i praksis at kommunelegen stenger bassenget på Sund folkehøgskole til høsten hvis utfallet 

av videre behandling av søknaden blir at kommunen ikke innvilger de nødvendige garantier m.m. slik 

at rehabiliteringen kan gjennomføres som planlagt". 

 

Nå viser det seg i etterkant av den politiske behandling av saken at kommuneoverlegen har gitt 

dispensasjon for ytterliggere ett skoleår. Dette framkommer i brev fra kommuneoverlegen til Sund 

Folkehøgskolen, datert den 22.02.2017, hvor det fattes følgende vedtak: Det innvilges dispensasjon 

fra kravet om lukking av avvik etter §7 i "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv." 

Godkjenningen opphører ved skoleårets slutt 2017-2018 da anlegget forutsettes avviklet. 

 

Dette vil si at Sund Folkehøgskolen kan overholde sin del av bassengleieavtale med Inderøy 

kommune i ytterligere ett skoleår, men at bassenget etter dette må stenges, hvis ikke de nødvendige 

oppgraderinger er foretatt. Dermed konkluderer rådmannen med at man også i skoleår 2017/2018 

skal bruke bassenget ved Sund folkehøgskole til svømmeundervisning. Dette skjer under dagens 

leiebetingelser, og vil dermed ikke medføre noe ekstra kostnad for kommunen, utover det som er 

lagt til grunn i budsjett 2017. 

 

Rådmannen legger også til grunn at vedtak fattet i sak 09/2017 fortsatt gjelder, men at man skal 

finne en annen bassengtilbyder fra og med skoleåret 2018/2019. Rådmannen baserer dette på 

kommuneoverlegens vedtak om at bassenganlegget forutsettes nedlagt etter skoleår 2017/2018. 

 

 

Prosjekt digitale konsekvenser 
Kommunene Steinkjer og Verran er i en prosess med kommunesammenslåing. Samtidig ønsker Snåsa 

kommune å tiltre IKT-samarbeidet. Det er nødvendig å kartlegge de digitale konsekvensene av disse 

prosessene. I tillegg vil det fra Inderøy kommune være et behov for å kartlegge dagens forhold, både 

når det gjelder teknisk status, status for kommunens bruk av systemer og risikobildet.  IKT Inn-

Trøndelag kjører på vegne av kommunene en tilbudsprosess for å innhente ekstern bistand til å 

håndtere dette.   

 

Som nevnt vil prosjektet gi en grundig kartlegging av dagens forhold, både når det gjelder teknisk 

status, status for kommunenes bruk av systemer og risikobildet. Videre vil vi få en sektorvis 

kartlegging av kommunenes antatte behov, og ut fra dette en anbefaling av målbilde per sektor. 

Dette vil sette oss bedre i stand til å kunne jobbe målrettet og konkret med en bedre integrering og 

dermed en mer effektiv utnyttelse av IKT-samarbeidet i Inn-Trøndelag. Prosjektet er forankret på 

rådmannsnivå. 



 

Inderøy kommune vil gjennom dette prosjektet oppnå atskillig bedre kunnskap om status, og gode 

anbefalinger og beslutningsgrunnlag for videre satsning. Videre oppnår vi forhåpentligvis en bedre 

avstemt IKT-status og -bruk mellom kommunene i samarbeidet. IKT har gått fra tidligere å være 

ansett som en ren driftstjeneste til å være en integrert del av kommunens tjenesteytelse og ikke 

minst tjenesteutvikling på alle våre fagområder. Et godt eksempel er den raske utviklingen vi har sett, 

og fortsatt kan forvente å se, innen velferdsteknologi. Dette prosjektet vil gi oss et godt utgangspunkt 

for videre IT-satsinger på våre tjenesteområder.  

 

Tilbudskonkurransen er enda ikke gjennomført og derfor kan man ikke med sikkerhet anslå 

kostnadene. Et foreløpig estimat er at Inderøy kommunes andel vil være omtrent 250 000 kroner. 

Dette vil finansieres over det generelle utviklingsfondet, som rådmannen har fullmakt til å utarbeide 

detaljbudsjett for. Prosjektet er også i tråd med budsjettvedtak for 2016, da kommunestyret ba 

rådmannen ta en gjennomgang av Inn-Trøndelagssamarbeidet på IKT-området med sikte på å avklare 

hvilke muligheter som ligger innen effektivisering og kvalitet på tjenesten.  

 

 

Oppdatering om landbruksprosjektet "Mer mat – tryggere samfunn." 
I perioden 2011-2013 gjennomførte Inderøy kommune veivalgs-prosjektet "Mulighetenes Landbruk". 

Dette var et rekrutterings- og utviklingsprosjekt som skulle se på rekruttering til landbruket i Inderøy, 

opprettholde og øke det tradisjonelle landbruket, utvikle eksisterende  

tilleggsnæringer og nye næringer knyttet til landbruket og øke bolysten på bygda. 

 

"Mulighetenes Landbruk" ble fulgt opp med et forprosjekt, "Økt matproduksjon i Inderøy", som ble 

gjennomført i 2015-2016. Forprosjektet ble bygget på erfaringer og innspill fra "Mulighetenes 

Landbruk" hvor det var ønske om å videreføre et mer konkret prosjekt opp mot målet om økt 

matproduksjon i takt med befolkningsveksten. 

 

Inderøy kommune er eier av hovedprosjektet. Ole Anders Iversen er av kommunen oppnevnt som 

leder av styringsgruppa. Det er viktig at prosjektet har forankring og god forståelse i næringa. Derfor 

har LLI (Lokal Landbruks Informasjon) oppnevnt fem representanter i styringsgruppa: Trude Hoff 

(nestleder), Annbjørn Skogset, Øystein Brenne Hellberg, Svein Berfjord og Øyvind Austad. 

Prosjektgruppa bestående av næringssjef Trygve Wannebo, landbruksrådgiver Ketil Verdal og 

prosjektleder Lars H. Daling er også med i styringsgruppa. 

Styringsgruppa har hatt sitt første møte og blant annet bestemt at prosjektet skal hete: "Inderøy: 

Mer mat – tryggere samfunn".  

 

Det er utarbeidet prosessplan skal være styrende for innhold og framdrift i prosjektet. Prosessplanen 

skal være et dokument som kan justeres etter behov. 

"Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn" legger opp til å være enda mere ambisiøs enn de nasjonale- 

og regionale målsettinger. Prosjektet har som målsetting at Inderøy kommune skal øke sin årlige 

matproduksjon og verdiskapning med utgangspunkt i jordbrukets ressurser med minimum to prosent 

per år fram mot 2030. Et viktig resultatmål for prosjektet må være å skape fokus og økt forståelse 

blant gårdbrukerne i Inderøy for at landbruket i Inderøy kan øke sin matproduksjon og verdiskapning 

i tråd med prosjektets målsetting. 



 

Strategier for "Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn 

• Definere måleparameter for økt matproduksjon og verdiskapning i Inderøy kommune. 

• Tilby utviklingssamtaler med gårdbrukere som ønsker utvikling av produksjon i form av økt 

matproduksjon og verdiskapning. 

• Kartlegge status og utviklingspotensialet i melkeproduksjonen i Inderøy. Sette i verk og støtte 

tiltak som bidrar til økt volum og kvalitet i melke- og kjøttproduksjonen. 

• Fokus på økt kompetanse knyttet til agronomi og økonomi i planteproduksjon. 

• Økt fokus på leiejordproblematikk, spredeareal, transport av fôr m.m. 

• Hvordan utnytte beitemulighetene i Inderøy kommune på en bedre måte i samarbeid med 

reiselivet, kulturlandskapet og økt matproduksjon. 

• Hvordan kan landbruket i Inderøy bruke teknologi til økt verdiskapning. 

• Vurdere muligheten for økt produksjon av potet, grønnsaker, frukt og bær. 

 

 

Invitasjon om deltakelse i læringsnettverk for inkludering til samfunn og 

arbeid for flyktninger i Nord-Trøndelag 
KS og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterer kommunene til å delta i læringsnettverk for 

inkludering til samfunn og arbeid for flyktninger i Nord-Trøndelag. 

 

Metoder og arbeidsformer 

Kompetansepåfyll, erfaringsdeling og aksjonslæring. Samlingene alternerer mellom faglige og 

forskningsmessig formidling. De tar for seg deling av god praksis og erfaringer fra feltet. Det avsettes 

tid til refleksjonsprosesser under samlingene. Deltakerne velger selv deltema. 

 

Nettverkssamlinger og forventninger 

Det planlegges 5 nettverkssamlinger og 2-3 temasamlinger i løpet av prosjektet. 

1. dag i hver hovedsamling har spesielt målgruppe ordfører og rådmann. Dag 2 tar for seg deling og 

utfordringer for ansatte i feltet. Samlingene fordeles geografisk i fylket. 

 

Første nettverkssamling avholdes 6. og 7. juni 2017 i Steinkjer.  

Tema: Ny nasjonalpolitisk strategi, nytt fra beregningsutvalget og felles politisk forståelse for 

utfordringene. Målgruppen 6. juni: Spesielt ordførere og rådmenn med ansatte ledere. 

De neste samlingene er lagt til, med forbehold om endringer: 

9. og 10. nov. 2017 med tema:     INKLUDERING TIL UTDANNING OG ARBEID 

3. og 4. januar 2018 med tema:     INKLUDERING TIL SAMFUNN 

3. og 4. mai 2018 med tema:          HELSE 

5. og 6. september med tema:       SAMARBEID PÅ FLERE NIVÅ                      

 

Påmelding til deltakelse 

Det er viktig for læringen og nettverksbyggingen at deltakerne deltar på samtlige samlinger i 

perioden. Derfor er påmeldingen til deltakelse bindende for kommunen. Invitasjonen til 

læringsnettverket ble lagt fram i KS Nord-Trøndelag sitt fylkesmøte av 8. mars i år og de oppfordrer 

kommunene i fylket om å delta. 



 

Denne invitasjonen er tatt opp internt i møte mellom enhetsledere innen hele- og omsorgsområdet 

og rådmannen. Opplegget virker interessant og grundig. Utfordringen er imidlertid at en påmelding 

forplikter et forholdsvis stort ressursbruk. Rådmannen er dermed ikke innstilt på å sette av ressurser 

til dette læringsnettverket. Invitasjonen er imidlertid også rettet mot politisk ledelse, og derfor vil 

rådmannen orientere det politiske styringsnivå om både invitasjonen og hvordan rådmannen har tatt 

stilling til denne. 

 

 

Endring i bemanning i Inderøy bibliotek 
En ansatt ved Inderøy videregående skole som har hatt arbeidsted i Inderøy bibliotek siden 2007, 

slutter og blir pensjonist fra mai. Vedkommende har hatt en 40 % stilling i biblioteket og har i all 

hovedsak hatt ansvar for lærebokordningen. Reduksjonen i stilling vil få noen konsekvenser for 

driften av biblioteket framover. Leder for biblioteket vil prioritere å beholde samme åpningstid, men 

må, i dialog med Inderøy videregående skole, se på hvilke tjenester som skal ligge i tilbudet som 

skolebibliotek. 

 

 

 

Nærvær 
Vår målsetting for 2016 var en nærværsprosent på 93 %. Nærværstallet for 2016 er 91,4 % og det er 

en positiv utvikling sett i forhold til de siste årene: 90,5 % i 2015 og 90,9 % i 2014.  

 

Inderøy kommune Tabell – kilde Agresso fraværsmodul 29.03.17 

 
 



Rådmannen vil komme tilbake med mer utfyllende kommentarer i forbindelse med årsberetning for 

2016. 

 

Nærvær 2017 pr. februar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingen viser i 2017 følgende nærværsutvikling: 87,4 % i januar og 89,1 % i februar. Det betyr at vi 

har litt lavere nærvær i januar enn foregående år, mens nivået for februar er likt med 2016. 

 

Av overordnet aktivitet vil rådmannen nevne følgende fra perioden januar – mars. Rådmannen har 

gjennomført to møter i arbeidsmiljøutvalget hvor en har drøftet videre oppfølging av temaet 

nærvær. I tillegg har det vært gjennomført et møte med bistand og omsorg med alle ledere, 

verneombud og tillitsvalgte tilstede. Her fokuserte vi på nærvær og heltid. Enhetsleder for bistand og 

omsorg vil komme tilbake med et forslag til videre forsterket aktivitet innenfor nærvær. I utvidet 

lederforum i mars (enhetsledere, tjenesteledere og tillitsvalgte fra de største organisasjonene – 

samlet 39 personer) var hovedtemaet relasjonsledelse og medarbeidersamtale. Temaet 

relasjonsledelse vil bli fulgt opp videre innenfor de ulike tjenestene.   

 


