
Rådmannen orienterer oktober 2017 (oppdatert versjon pr. 01.10.17) 

 

Status utbygging gjenbruksstasjon på Utøy 

 Anlegget på Kvamsskogen strekker seg ut over ca 17 mål, inkludert adkomstveg. 

 Anlegget gjennomføres av to byggherrer, der IR er byggherre for selve stasjonen, mens 
kommunen er byggherre for adkomstvegen og ledningsanlegget inn til stasjonen. 

 Det er gjennomført en anbudsprosess, og Farbu & Gausen er tildelt totalprosjektet. Det er 
skrevet kontrakt med entreprenøren, og de har startet prosjektering av anlegget før utførelse. 
F&G har med seg Fånes og Gjølga til å sette opp bygningen på anlegget. 

 Anleggsstart er planlagt i midten av november2017, og byggesøknad og andre søknadsprosesser 
pågår. 

 Ferdigstillelse og åpning er planlagt til 1. juni 2018. 

 Gjenvinningsstasjonen vil ha mottak av restavfall, trevirke, glass, metall, plast, gips, hageavfall, 
kvister og greiner, vinduer, hvitevarer, EE-avfall(småelektrisk), farlig avfall mm. 

 Farlig avfall og EE-avfall oppbevares og behandles i en egen lukket og avlåst sorteringshall 

 Hvitevarer, vinduer mm, oppbevares i takoverbygd område  

 Stasjonen betjenes av 1- 2 personer i åpningstiden. 

 Hele gjenvinningsstasjonen er inngjerdet samt kameraovervåket. 

 Skjermvegetasjon plantes rundt hele gjenvinningsstasjonen og langs veg 

 Hele området blir asfaltert 

 Gjenvinningsstasjonen vil få et «forkammer» for hytte/fritidsbolig- renovasjon. Denne vil være 
åpen 24/7, også for vanlige abonnenter 

 24/7 har vanlig kildesortering(mat,papir,plast,restavfall,glass og metall).I tillegg så kan det 
leveres EE-materiell, tomme malingsbøtter etc. i et eget avlukke i sorteringshallen 

 Tilgangen til 24/7 styres via gratis telefonoppringing til kjøreport, og er kameraovervåket. 
 

Status Sakshaug skole 

Motorsykkelklubben Mot Mobbing flyttet inn i flyktningerommet i vår etter en omfattende 

oppussing/ istandsetting av tilfluktsrommet. De har også vært behjelpelig med å pusse opp utenfor 

eget bygg og tilpasse egen grillplass i den gamle sykkel-bua. Dette har skjedd i god dialog med de 

som er etablert i gamle Sakshaug skole og bruker deler av sykkel-bua til renovering av vinduer og 

dører. Her ble det plass til begge parter. MC mot mobbing har også bidratt til at hele "Grønnbygget" 

eller Paviljongen er blitt malt i samme gulfarge som resten av byggene. I tillegg til å male dører og 

vinduer. Resultatet av dette er at Paviljongen har fått en ansiktsløfting i tillegg til å bli en del av 

Sakshaug skole - i samme farge. Paviljongen er bevisst ikke utleid til noen aktør pr. dato da erfaring 

og etterspørsel viser at det bør avsettes areal til ulike behov/ funksjoner som (dette er ingen fasit, 

men innspill som er registrert i løpet av 2017): 

 Utstyrsbua  

 Eget serviceverksted til Utstyrsbua samt et eget mekke-verksted for interesserte 

 Mulige lokaler til barn/ unge – egen arena for lek/ læring 

 Mulige lokaler til de som har tilhold ved "Et sted å være" 

 Ungdomsklubb 

 Lokaler til et potensielt framtidig Interreg.prosjekt med referanse til Inderøymodellen 

(integrering og kvalifisering til arbeid) 

 Andre aktører – kunst og kultur 

Selve Sakshaug skole ble tatt i bruk av Flyktningetjenesten – 2 etasje med lærerrom i tillegg til eget 

rom i underetasjen ved siden av det gamle skolekjøkkenet. Dette skjedde fra månedsskiftet august/ 



september. Frivillig Inderøy og Maria Aune sitt prosjekt med aktivitet for alle flytter inn i SFO-

lokalene fra og med 01.10.17. Tindved Kulturhage AS med sitt konsept og leietakere flytter inn i løpet 

av ultimo oktober da istandsetting og oppussing av Sakshaug skole forventes å være god nok til det 

bruk vi pr. dato kjenner. Hele Sakshaug skole – hovedbygning med SFO delen forventes da å være 

tilpasset framtidig bruk slik forutsatt hvor alle aktører har vært med i prosessen for å tilpasse 

lokalene til sitt bruk innenfor gitte grenser. 

Tilpassingen har inkludert alt som har med strømføring, internett – både offentlig nett 

(Flyktningetjenesten) og privat nett. Det har blitt lagt nye golv, satt opp nye vegger, flyttet vegger og 

revet vegger i tillegg til maling og pussing samt kjøp av gardiner for store vinduer som vender 

sørvest.  Vi har også investert i 3 enkle kjøkkenløsninger for Flyktningetjenesten, Tindved Kulturhage 

og Frivillig Inderøy som kommer alle på Sakshaug skole til gode. Hele tilpassingen er utført etter 

prinsippet om gjenbruk. Eksempelvis gjenbruk av dører og vegger samt beholde mest mulig av 

opprinnelig areal og planløsninger. Siden behovet for klasserom ikke er til stede slik skolen var 

konstruert – har vi likevel på en skånsom måte prøvd å beholde mest mulig av særpreget. Et 

eksempel er å beholde en trevegg i første etasje tilhørende lokalene til Tindved som er en vegg som 

kom fram i dagens lys etter flytting av vegger internt i etasjen. Dette er en vegg slik Sakshaug skole 

framsto før oppussingen i 2007. 

 

Investeringskostnad: 

Total investeringskostnad er beregnet til å ligge innenfor rammen av signalisert behov for økt ramme 

orientert til politikken pr. 01.06.17:  

"Udekket behov investeringsbudsjett blir klart i løpet av juni 2017 - antatt kr. 500 000 – kr 1 500 000" 

Med den kunnskap vi har pr. dato vil forbruket ligge innenfor denne ramme hvor estimatet ligger an 

til å bli ca. kr. 1 200 000 – 1 300 000 avhengig av uforutsett når vi setter sluttstrek i løpet av oktober 

2017. Vi har tidligere erfart blant annet soppangrep i 2 etasje og løse fliser etter oppussing fra 2007 

hvor vi vurderer fortløpende behovet for utskifting når vi har tilgang på håndverkere kontra å 

avvente før vi må gjøre utskifting av fliser i ganger og på trapperepo. 

 

Driftskostnad: 

Målsettingen ligger fortsatt fast at dette skal være bærekraftig over tid inkludert kapitalkostnader. Vi 

bestreber at hele prosjektet skal dekke inn driftskostnadene slik at Inderøy kommune balanserer 

utgifter og inntekter. Den store gevinsten forventes å komme i samfunnsregnskapet hvor Sakshaug 

skole kan bli en driver og et fyrtårn for alle som ønsker ny kunnskap og treffes på ulike arenaer hvor 

mange mennesker, kulturer, kreativitet og funksjoner samles. 

Inderøy kommune har hatt en gjennomgang av kontrakter som tegnes i disse dager med aktører som 

har flyttet inn og med aktører som skal flytte inn i løpet av høsten. Våre forventninger til første hele 

driftsår 2017 tilsvarer en leiesum i størrelsesorden kr. 1 350 000 – 1 550 000 avhengig av hvor mange 

kontrakter som tegnes i løpet av høsten som skal dekke alle kostnader ved Sakshaug skole. Vår 

største driftskostnad vil bli renhold ved skolen. Dette er en post vi har jobbet med for å redusere. 

Dette kan skje via å tilby flyktninger som ønsker å utdanne seg til renholdere med fagbrev og hvor 

Sakshaug skole kan være en treningsarena for å kvalifisere seg til yrket. Dette er allerede testet ut 

ved renhold av SFO-delen av Sakshaug skole hvor Frivillig Inderøy flytter inn pr 01.10.17. Dette er 

godt mottatt og kan også bli en del av framtid Interreg.prosjekt hvor Frivillig Inderøy / Inderøy 

kommune og Flyndra AS er søkere fra Norge. 



Avslutningsvis vil vi orientere om at offisiell åpning av Sakshaug skole vil skje den 30.11.17 hvor alle 

inviteres til å delta sammen med oss både i AKSET og på skolen – som innen da har fått nytt navn. 

Det vil bli utlyst en navnekonkurranse i Inderøyningen og på kommunens hjemmesider/ facebookside 

hvor alle kan sende inn forslag som både blir premiert og vil bli brukt når offisiell åpning skjer den 

30.11.17. 

 

Status utleieboliger og oppmyking av retningslinjer 

I siste politiske møterunde ble rådmannen bedt om å redegjøre for den situasjonen knyttet til antall 

ledige kommunale boliger i Inderøy kommune. Det ble blant annet reist spørsmål om hvor vidt vi 

kunne leie ut til andre målgrupper enn  "vanskeligstilte". I dette notatet ønsker rådmannen å gi en 

nærmere utdyping av mulige problemstillinger knyttet til en oppmyking av våre retningslinjer for 

utleie av kommunale boliger. Videre vil man i dette notatet også illustrere mulige løsninger som 

rådmannen har tenkt å gjennomføre på både kort og lengere sikt. 

 

Problemstillingen er først og fremst knyttet til kommunale boliger som er lokalisert i Mosvik. Det 

viser seg at det er uproblematisk å få leid ut leiligheter i de andre områdene i kommunen, 

Administrasjonen har gitt tilbud om kommunal bolig i Mosvik til brukere som har meldt inn et behov, 

men i de siste to årene har man i om lag 6 tilfeller takket nei til dette tilbudet. Det har altså vist seg at 

det til tider har vært vanskelig å fått leid ut leilighetene, selv om tilbud ble gitt. 

 

Heller ikke rådmannen synes det er akseptabelt at det er mange ledige kommunale boliger. Det er på 

det rene at vi ved lengre ledighet har betydelige inntektstap. Dermed vurderer rådmannen det som 

hensiktsmessig å finne en pragmatisk løsning på kortere sikt, i tillegg til at man også må legge en mer 

langsiktig strategi rettet mot å dekke det reelle boligbehovet i kommunen. 

 

I prosessen knyttet til å finne gode midlertidige løsninger, bør man ta stilling til aktuelle 

problemstillinger som kan oppstå. I denne sammenheng kan man eksempelvis nevne: 

 Skal man ha tidsavgrenset tilbud til for eksempel studenter – skal dette være kun for 
studenter som har praksis i Mosvik sykehjem. Skal det etableres samme ordning på 
Straumen, selv om vi vet at vi ikke har ledige boliger der? 

 Pris på leieforhold – dagens leie ligger ikke på gjengs leie og følgelig kompenserer 
kommunen.  

 Forvaltningen/tildeling av kommunale boliger. Uansett om det er tidsavgrenset. Her må det 
avklares om hvor ansvaret skal ligge. 

 Vil en slik oppmykning av retningslinjene skape en presedens for framtiden? Og hvordan vil vi 
måtte håndtere en situasjon hvor kommunen får henvendelser av innbyggere som i 
utgangspunkt er i stand til å finne seg en bolig på selvstendig grunnlag? 

 

I det videre handler dette altså på en finne en riktig balansegang mellom et ønske om å ta i bruk flere 

kommunale boliger og faren ved at man blir møtt med problemstillinger som det kan være vanskelig 

å ta stilling til. I denne sammenheng velger rådmannen å ta utgangspunkt i noen enkle føringer, som 

kun gjelder for en avgrenset periode. 

 Utleie til andre enn vanskeligstilte skjer kun i Mosvik, siden vi opplever størst ledighet der. 

 Det foretas kun korttidsutleie (opp til 1 år). Dette for å kunne avhjelpe et eventuelt akutt 
behov for bolig, samtidig som at man sikrer at bolig kan fristilles innen overskuelig framtid. 
Det kan vurderes å få forlenget husleieavtaler med korte perioder. 

 Husleien legges på samme nivå som før 



 Det er tildelingskontor som fortsatt forvalter utleieboligene 

 Ordningen kan opphøre når som helst. Dette fordi at man parallelt vil jobbe for en mer 
langsiktig løsning hvor antall boliger blir mer i samsvar med det reelle behovet for 
utleieboliger for vanskeligstilte 

 Kommunen vil ikke aktiv annonsere denne oppmykingen av retningslinjene, siden man 
fortsatt betrakter dette som et unntak fra regelen. 

 

På lengre sikt vil man måtte vurdere å avhende flere boliger. Rådmannen ser i denne sammenheng et 

behov for at det blir etablert retningslinjer for salg av kommunal eiendom. 

 

Status digitaliseringsprosjekt (DiggInn) (oppdatert 01.10.17) 

Orientering om status digitaliseringsprosjektet (DiggInn) 

Nytt fra prosjekt DigInn - Uke 39 

 

 

 

Ved å satse på tjenesteutvikling og digitalisering sammen, har vi mulighet til at alle 4 kommunene 

kan få et felles digitalt løft i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen som Verran og 

Steinkjer står i nå.  

 

For å legge en god plan for utvikling må man starte med å vite hvor man står. I kartleggingsfasen av 

prosjektet ser vi blant annet på hvordan vi er organisert , hvilke hovedoppgaver som ligger i de 

forskjellige avdelingene og dagens hovedutfordringer. I tillegg kartlegger vi hvilke tjenestesamarbeid 

kommunene har med andre kommuner som involverer bruk av digitale tjenester. Mange er blitt 

utfordret til å bidra til å fortelle hvilke datasystemer, konkrete moduler som er i bruk, og hvor godt 

de bidrar til å løse arbeidsoppgavene de er ment til. I denne kartleggingen er det viktig at alle som 

kan bidra jobber godt slik at vi får oversikt over hva vi har, hvilke avtaler vi har forpliktet oss til i 

forhold til leverandører, og kostnadene med disse. Innspurten på dette arbeidet går nå til uka, så her 

må vi brette opp ermene enda litt til for å få en god oversikt i alle kommunene.    

 

 Hovedmålene for prosjektet: 

 Lage målbilder for hvordan vi ønsker at fremtidens kommune 
og digitale tjenester skal oppleves for innbyggerne og ansatte 

«HVORDAN SER DET UT I DAG?» 
«HVOR SKAL VI?» 
«HVORDAN SKAL VI KOMME DIT?» 

 Utrede de digitale konsekvensene for sammenslåingen 
mellom Steinkjer og Verran 

 Kartlegge konsekvensen av å innlemme Snåsa på samme IKT-
plattform som Steinkjer, Verran og Inderøy 

 Lage planer og tiltak for sammenslåinger og felles digitalt løft 



 

Videre ser vi på behovene i årene som kommer. Vi ønsker å finne de lavthengende fruktene som på 

kort sikt kan øke handlingsrommet i de forskjellige sektorene. Hvilke fellesløsninger kan vi enkelt ta i 

bruk allerede det kommende året - hvilke selvbetjeningsløsninger bør vi få på plass først?  

I forhold til satsingsområder så deler vi i kort- mellomlang - og lang sikt. På kort sikt setter vi opp hva 

vi bør få til i 2018. På mellomlang sikt er det i løpet av 2-4 år. Og på lang sikt er hvor vi skal være om 

4-8 år. 

Denne uken har om lag 75 prosjektdeltakere fra alle sektorer jobbet med utforming av målbilder. Vi 

har samarbeidet på tvers av kommunegrensene for å finne felles mål og konkrete satsningsområder 

for Inn-Trøndelagskommunene. 

 

Med oss i arbeidet har vi Grete Kvernland-Berg fra PA Consulting og Kirsti Kierulf som har bidrar med 

sin kompetanse fra digitalisering i både offentlig og privat sektor gjennom mange år. De har ledet 

arbeidsmøtene og bidratt med eksempler på hva andre kommuner har fått til og gitt oss innspill på 

hvordan vi kan drive endringsarbeid og hvordan vi skal planlegge gevinstene i forbindelse med 

digitaliseringsprosjekter. 

 

I styringsgruppen for prosjektet sitter rådmennene i Snåsa, Inderøy og Steinkjer/Verran, samt 

hovedtillitsvalgte. I uke 42 har vi igjen arbeidsmøter der vi ser videre på hvilke planer og tiltak vi må 

ha for å nå målene vi har jobbet frem denne uka. 

 

Vedlagte presentasjoner gir et bilde av prosjekts målsetting og omfang, samt status i det pågående 

arbeid. 

 

Status regnskap 

Vil bli lagt fram i formannskapsmøte den 4. oktober 

 

Fraværsoppfølging elever; status for 2016-2017 

Inderøy ungdomsskole 

Det er kontaktlærer/faglærer som registrerer fravær i Oppad.  

Fravær tas opp både i teammøter (kontaktlærer varsler teamleder), i LOS-team hvor rektor er til 

stede med sosiallærer og spes.ped.koordinator - og i lederteam. 

Status fravær for 2016-2017, hele dager (ikke timefravær): 

8. trinn: Totalt er det 4,84 % fravær i gjennomsnitt på trinnet. 13 elever har over 20 dager fravær. 

9. trinn: Totalt er det 4,94 % fravær i gjennomsnitt på trinnet. 7 elever har over 20 dager fravær. 

10. trinn: Totalt er det 4,94 % fravær i gjennomsnitt på trinnet. 13 elever har over 20 dager fravær. 

Rektor opplever ikke at høyt fravær er veldig utbredt. Et fåtall elever drar opp statistikken noe. 

Elever som reiser på ferie/tar permisjon for å besøke familie, bidrar også til et høyere totalfravær.   

Ungdomsskolen har en egen plan for fraværsoppfølging: 

http://www.inderoy.kommune.no/fravaersoppfoelging.5798540-113383.html 

 

Arenaer for drøfting av fravær på skolen 

a) Ledelsen (rektor, inspektør, teamledere, spesialpedagogisk rådgiver og sosiallærer) går 

gjennom fraværsføringen og skolens samlede elevfravær 2 ganger i året (oktober/november 

og mars). 

http://www.inderoy.kommune.no/fravaersoppfoelging.5798540-113383.html


b) Ved bekymring rundt enkeltelevers fravær skapes det jevnlige møtepunkter mellom 

kontaktlærer og ledelsen hvor fraværet og tiltak diskuteres. Det er avgjørende at tiltak 

kommer fort i gang. 

c) Fravær er eget punkt på møteagendaen på ukentlige teammøter (hvor de som arbeider på 

trinnet er samlet). 

d) Ved bekymringsfullt fravær og/eller mistanke om skolevegring/skulk tas dette opp på 

første mulige ressursmøte (sosial-pedagogisk rådgiver, spesialpedagogisk rådgiver, 

kontaktlærer og helsesøster). 

 

Barneskolene - oppsummering 

FELLES 

Skolene har en egen rutine for oppfølging av fravær (se kommunens hjemmeside). Revideres årlig. 

Rektors rutiner: 

- Leder får god oversikt over fraværet gjennom Oppad. 

- Kontaktlærer informerer rektor/teamleder jevnlig om fraværet.  

- Ved bekymringsfullt fravær varsler kontaktlærer rektor, og skolen har en samtale med 

heimen. Før det har kontaktlærer fortløpende dialog med heimen ved fravær. 

- Dette følges opp i et samarbeid mellom rektor, kontaktlærer og helsesøster.  

- Følges opp med heimen gjennom møter og kontaktmøter. 

- Skolen er i tett dialog med helsesøster. 

- Rektor gir godkjenning av fravær over en dag. 

Det er generelt sett ikke høyt fravær blant elever i barneskolene i Inderøy; heller ikke skoleåret 2016-

2017. Et mindre antall elever har høyt fravær, og disse følges nøye opp som beskrevet i rutinen. 

Fravær er tema på foreldreskole og foreldremøter – og i fellestid med personalet.  

En del foreldre tar ut barna for å reise på ferie utenom vanlig ferier. Antall søknader om fri utenom 

skoleferier, har økt de senere år. 

 

Status dysleksivennlig skole 

Rektorgruppa har i møte 21.september, hatt en dialog rundt søknadsprosessen for å bli 

dysleksivennlige skoler. Det er avtalt et møte for å gå igjennom kriteriene og avklare hvilke kriterier 

det må jobbes ytterligere med før man kan søke. Prosjektleder for leseopplæring, spes.ped.-team og 

PPT involveres i arbeidet. 

Det er viktig å understreke at dysleksivennlig skole ikke gjelder kun lese- og skrivevansker, men har 

også fokus på dyskalkuli og spesielle språkvansker (SSV). 

Dette kjennetegner dysleksivennlige skoler (se dysleksinorge.no): 

 Har et inkluderende og aksepterende miljø. 

 Har gode systemer og kompetanse på å finne de som sliter. 

 Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk. 

 Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det. 

 Setter raskt inn tiltak som fungerer. 

 Er gode på å lære opp og bruke mulighetene IKT gir. 

 Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og 

skrivevansker, språkvansker og mattevansker. 



"Ettersom Dysleksivennlige skoler jobber systematisk med å sørge for at ingen elever faller av, er 

dette gode skoler for ALLE." (fra Dysleksi Norge) 

Det formuleres ikke konkrete krav til ressurser, men i kjennetegnene vist overfor, ligger det indirekte 

kostnader knyttet til bl.a. tilgang til PCer/iPader, tidsressurs til en eller flere ressurspersoner, 

kompetanseheving hos ansatte, både IKT-kompetanse og faglig kompetanse ihht. lese- og 

skrivevansker, dyskalkuli og SSV.  

Det kan også bli aktuelt med lisenser til programvare. 

Kriteriene for dysleksivennlig skole er som følger: 

1) Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen kan gjøre for elever med lese- og 

skrivevansker, og har besluttet at skolen har som målsetting å være en dysleksivennlig skole. 

Søknaden bør behandles i alle skolens organer, og ligge inne i virksomhetsplanen. 

2) Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av lærerne på områdene: lese- og 

skrivevansker og IKT-hjelpemidler. 

3) Skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt fagstoff. Skolen har 

rutiner på bruk av: IKT, hjelpeprogrammer, lydbøker/smartbøker, skanning, av tekst, 

pedagogisk programvare 

4) Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø. I arbeidet benyttes ett av flere 

tilgjengelige og anerkjente programmer, eller ett system skolen selv har utviklet. 

5) Skolen har innført en rutine for kartlegging av elevene som gjør at elevenes utvikling eller 

mangel på utvikling kan overvåkes. Skolen har prosedyrer for hva som skjer når en finner 

elever med lese- og skrivevansker. 

6) Skolen har prosedyrer for å sette inn passende tiltak for elever som ligger etter i lese- og 

skriveutviklingen. 

7) Skolen har innarbeidet effektive dysleksivennlige metoder. Med dysleksivennlige metoder 

mener vi: 

 Metoder som sikrer forståelse 

 Gode lese- og læringsstrategier 

 Gode rutiner for vurdering for læring 

 Bruke flere sansekanaler i undervisningen, jfr. læringsstiler 

 God struktur i all undervisning 

 Gode lekseplaner/avtaler med foreldrene 

8) På prøver og eksamener gis dyslektikere muligheter til å få vist sine evner gjennom bruk av 

hjelpemidler, opplesing av tekst, lengre tid osv. Tilretteleggingene tilpasses behovene til den 

enkelte elev, og det lages en avtale om hvordan dette skal være sammen med foresatte. 

Skolen har gode rutiner for å informere om fritak i sidemål, samt har satt seg godt inn i regler 

og konsekvenser av å vurdere fritak i andre fag. 

9) Skolen og dens lærere ønsker at alle elever skal oppleve seg forstått og respektert, uavhengig 

av mestringsgrad og oppnådde resultater. Skolen må dokumentere gode rutiner på 

elevsamtaler, arbeid med det psykososiale miljøet, mobbing osv. 

10) Foreldre får god informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven. Skolen har 

rutiner for å fange opp ideer hos foresatte og lærere til hvordan skolen kan forbedres. 

 

For å søke om å bli en dysleksivennlig skole, trenger ikke alle kriteriene være oppfylte. Men det må 

foreligge en plan på hvordan og når man skal skolere ansatte - og man må ha på plass en del 



programvare, eksempelvis hjelpeprogrammer, lydbøker/smartbøker, skanning, av tekst, pedagogisk 

programvare. 

I tillegg bør det komme fram i budsjett hvordan disse kravene skal imøtekommes (kursing og innkjøp 

av nødvendig utstyr og programvare).  

 

 

 


