
Rådmannen orienterer – januar 2018 

 

BUA-prosjektet i Inderøy 

Inderøy kommune har sammen med Frivillig Inderøy, MC-klubben mot mobbing m.fl. jobbet med 

etablering av BUA Inderøy siden i november 2017 og har som mål å få åpnet BUA i løpet av tidlig 

februar 2018 (før vinterferien). BUA Inderøy etableres i Paviljongen (gamle grønnbygget) – Spiren. 

Inderøy kommune har tidligere fått (2017) kr. 400 000 i fattigdomsmidler som er planlagt brukt til 

innkjøp av utstyr til BUA Inderøy.  

 

Inderøy kommune har bestilt fritids- og vinterutstyr for kr. 238 000,- etter prisforespørsel til tre 

leverandører. Utstyret forventes levert i løpet av januar 2018. Inderøy kommune har en tett dialog 

med frivillighet/lag og foreninger for å bistå i driften av BUA Inderøy. IK har hatt møte med MC 

Klubben, Frivillig Inderøy Barne- og ungdomsskolens rektorer den 15.01.18 hvor vi søker å etablere 

BUA Inderøy innen fristen 01.02.18 hvor maling, montering av reoler, etablering av verksted osv. må 

skje i løpet av uke 3, 4 og 5. IK tar mål av seg å finne personer/foreninger som er villige til å ta ansvar 

for drift av BUA Inderøy. Det vil derfor rettes forespørsler til flere som kan være potensielle drivere. 

Et nytt moment i saken er at Departementet tidligere ikke har åpnet for å kunne søke om 

driftstilskudd - før nå. Søknad for 2018 inkluderer derfor både driftsmidler til husleie og lønn til de 

som jobber i BUA Inderøy.  

 

Kommunedelplan Ny E6 nord - Mære 

Forslag til kommunedelplan For ny E6 Åsen nord- Mære er oversendt kommunene Levanger, Verdal, 

Inderøy og Steinkjer for videre behandling. 

 

Statens vegvesen anbefaler at prosjektet E6 Åsen nord- - Mære gjennomføres og at kommunene står 

for den videre behandlingen med offentlig høring og vedtak. 

 

Når det gjelder anbefalingen på delstrekning Røra, starter ny veg med tunnel i Bjørga som kommer ut 

i dagen ved trafoen ved Røflovegen. (ca. 500 meter nord for dagens kryss på Røra). Vegen går videre 

ca. 1,5 km langs dagens E6 fram til nytt kryss, og deretter videre til ny tunnel til Røskje der den 

kommer ut på østsiden av jernbanen og videre til Sparbu.  

 

Anbefalt løsning Røra:  

 
 



 

Det er også vurdert en alternativløsning på Røra. Ved å flytte E6 lenger østover opp mot Gjellås. Ved 

denne løsningen er det muligheter for å bevare flere av boligene langs dagens E6. Det vil gå mindre 

areal til ny f.v. 755 men vil berøre andre boliger og gårdsbruk lenger øst i åsen. Dette alternativet vil 

gi større stigning på E6 og flere utfordringer med nytt kryss.  

 

 

Skisse av aktuell alternativ løsning til planforslaget:  

 
 

Den videre planprosessen:  

1. 1. gangs behandling i hovedutvalg Natur /Formannskapet i februar 2018. 

2. Saken sendes på offisiell høring mars/april 2018 

3. 2. gangs behandling og vedtak i hovedutvalg Natur/Formannskapet og Kommunestyret i mai 

2018 evt. juni 2018.  

 

Om hele kommunedelplanen for Ny E6 Åsen nord- Mære blir vedtatt innen juni 2018, vil være 

avhengig av at de andre involverte kommunene har sluttbehandlet sin del av planen.  

 

 

Status lensmyra 

Austad Maskin As har startet med å fjerne torvlaget i sørøstre del av Lensmyra for å gjøre klart for 

salg av tomter. IK hadde et felles møte med Eskil Austad hvor det var enighet om å utarbeide både 

veg og annen infrastruktur etter plantegninger fra 2011 og 2015. 

Ved fradeling og salg av tomter må dette behandles av Inderøy kommune slik at samspillet mellom 

kommune og Austad Maskin AS er godt etablert.  

 

Inderøy kommune har vært i kontakt med NTE for å få tatt ned luftstrekk over Lensmyra med 

høyspent kabel og få lagt denne i jord. NTE sendte Inderøy kommune et slikt tilbud tidligere (2015) 



hvor kostnadene var forventet å utgjøre 1,5 MNOK. IK har derfor bedt om et nytt prisjustert tilbud fra 

NTE. 

 

Inderøy kommune er også i ferd med å gjennomføre kjøpet av ca. 50 daa fra Steinar Lorås hvor 

dokument er sendt kartverket og fradeling gjenstår. Dette vil skje i løpet av kort tid.  

Arbeidsgruppa med grunneiere (de største) samt Steinkjer kommune vil etableres i løpet av 

etterjulsvinteren. IK har allerede hatt møte med Steinkjer kommune – som stiller seg positiv til et 

slikt forslag. Arbeidsgruppen er ment å være ei prosjektgruppe for å skape framdrift samt bidra til 

arbeidskapital for å starte med framdrift av kommunens areal i tillegg til arealet som allerede er 

påbegynt og tilhører Austad Maskin AS. 

 

 

Status Kølhagan 

Inderøy kommune søkte NTFK høsten 2017 og fikk innvilget inntil 1.5 MNOK i tillegg til avsatte 

investeringsmidler kommunen vedtok for budsjettet 2018. Inderøy kommune er i tett dialog med 

Letnes Arkitektkontor AS ved Kåre Herstad og har avtalt et framdriftsmøte i uke 3 hvor en 

gjennomgang av prosjektet for å vurdere kostnadssiden samt en plan for å forankre og skape en 

felles forståelse for hvorfor IK investerer i Kølhagan. Dette krever folkemøter for å informere og 

orientere om planene. Parallelt med dette vil det jobbes med å få lagt ut prosjektet på Doffin – 

offentlige anskaffelser for å kunne få til en oppstart i løpet av vinter/ vår 2018. 

 

 

Prosjektleder bygg – status i tilsettingsprosess 

I henhold til vedtak har man lyst ut en midlertidig prosjektstilling som prosjektleder bygg i 2018. 

Formålet med stillingen var å kunne ta etter en del av bevilgede prosjekter man ikke har hatt 

kapasitet til å gjennomføre. Vedkommende vil også bidra tilsvarende til vedlikeholdsprosjekt 

innenfor driftsbudsjettet. Man søkte etter en person med solid praktisk fagbakgrunn, men også 

administrativ erfaring fra kalkulasjon, oppsett av tilbud eller anbudsdokumenter, og offentlige 

anskaffelser. Totalt fikk man inn 8 søkere med litt forskjellig bakgrunn til stillingen. Av disse valgte 

man å innkalle 2 stykker til intervju. De hadde begge to bakgrunn som byggmester, og hadde dermed 

den ønskede faglige og praktiske bakgrunnen. Begge to gjorde gode inntrykk, og til slutt endte man 

opp med den som hadde lengst erfaring og ansiennitet av de to. Den 20. februar starter Kjartan 

Hansen hos oss etter han har ferdigstilt et boligprosjekt hos nåværende arbeidsgiver. 

 

 

Status i tomteprosess Helsehus 

Med utgangspunkt i vedtak i helse- og omsorgsutredningen har rådmannen satt i gang en prosess 

som skal føre til en anbefaling av egnet tomt for bygging av et nytt helsehus. I denne sammenheng er 

det opprettet en arbeidsgruppe som inntil videre består av rådmannen, enhetsledere for Bistand og 

Omsorg, samt Helse og Rehabilitering og representanter fra enhet for Plan, Miljø og Landbruk. 

Utreder har vært sekretær for prosjektgruppen. 

 

Det er foretatt en gjennomgang av mulige sentrumsnære tomter. Her har man tatt hensyn til 

føringene i politisk vedtak om mest mulig skjerming av dyrka jord. Videre har administrasjonen 

opprettet kontakt med en arkitekt for å ta en kritisk gjennomgang av alle tomtealternativene. Det er 

med utgangspunkt i dialogen med arkitekten at rådmannen skal legge fram en politisk sak som skal 

komme med en anbefaling om valg av tomt. 

 



I det videre vil man også ta en nærmere utredning av videre prosess knyttet til bygging av et nytt 

helsehus. Dette vil bli forelagt politisk ledelse til orientering. 

 

 

Orientering om rekruttering institusjonslege 

Bakgrunn: 
Denne saken om styrking av legeressursen i sykehjem er en oppfølging av de anbefalinger som helse 
–og omsorgsutredningen beskriver. Fremtidens helse –og omsorgstjenester i Inderøy kommune skal 
innrettes slik at dagens institusjoner blir endret til å bli mer tidsavgrenset og behandlingsrettet 
tjeneste. For å ivareta kvaliteten i dette arbeidet er det behov for økt ressurs til institusjonslege. 
 
I dag er det samlet 60% legeressurs ved våre institusjoner. Inderøyheimen har 40% legeressurs og 
Mosvik sykehjem 20%. 
 
Legen i Mosvik sykehjem avslutter sitt arbeidsforhold på grunn av oppnådd pensjonsalder. Sluttdato 
er i løpet av april/mai 2018. I tillegg har legen i Inderøyheimen, i samtaler med enhetsleder for 
bistand og omsorg, uttrykt ønske om bli avløst fra sine institusjonsoppgaver. 
 
Dette gir mulighet for å endre legetjenesten i tråd fremtidige behov, både med tanke på 
organisering, oppgaver og omfang. 
 
 
Saksbeskrivelser: 
Tilsynslegen sin rolle i primærhelsetjenesten har utviklet seg de siste årene. Flere og flere kommuner 
ansetter i dag leger i større stillingsandeler med ansvar for medisinskfaglig behandling i botilbud med 
heldøgns pleie (HDO). Denne utviklingen skjer på bakgrunn av Samhandlingsreformen, som har 
forskjøvet ansvar for medisinsk behandling som før ble gitt i spesialisthelsetjenesten, til 
primærhelsetjenesten. I praksis innebærer dette bl.a. at pasienter blir skrevet ut tidligere fra 
sykehusopphold og med mere komplekse og alvorlige sykdomstilstander enn det som 
primærhelsetjenesten har håndtert tidligere (IRIS og Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2014). De 
sykeste pasientene blir overført til kommunal institusjon for kortere eller lengre opphold. Her er det 
tilsynslegen som har ansvaret for den medisinske behandlingen. 
 
Helsepersonell i våre sykehjem gir tilbakemelding om at utviklingen i Inderøy samsvarer med flere 
kommuner, hvor utviklingen viser at sykehjemspasientene er sykere og har et større behov for tilsyn 
av lege enn bare for noen år siden.  
I løpet av de siste årene har det også vært en betydelig nedgang i gjennomsnittlig liggetid på sykehus 
før pasientene ble meldt utskrivningsklare. Dette kan indikere at pasientene har høyere 
omsorgsbehov ved utskrivning enn tidligere. 
Mange av disse pasientene tas nå imot på sykehjem, gjerne på korttidsopphold.  
 
 
Dagens organisering: 
Inderøyheimen: 
Tilsynslege 40%. tilstede i Inderøyheimen 20 % - resterende 20% er legen tilgjengelig for ansatte i 
sykehjemmet.  
 
Mosvik sykehjem: 
Tilsynslege 20 %. Tilstede 1 dag pr uke – ikke full dag. Tilgjengelig for kontakt ut over denne tiden.  
 



Samlet vil det medisinskfaglige tilsynet som regel ligge hos sykehjemslegen på dagtid og hos legevakt 
på kveld/natt og i helgene. 
Ved ferieavvikling/fravær/permisjoner er det etablert samarbeid med fastlegene i Inderøy. 
 
Legetimer pr uke pr pasient i sykehjem er 0,52 t. Dette er på samme nivå som i KOSTRA gruppe 11. 
Tidligere har antall timer vært 0,46 t pr uke pr pasient. Økningen skyldes at antall sykehjemssenger er 
blitt redusert med 17 plasser i løpet av de siste årene, uten av legeressursen har blitt redusert.  
 
Økonomi: 
Endringer i kostnader: 
 

 Kostnader ved  (60%) Kostnader ved (100%) 

Fastlønn inkl alle kost Kr 570.000 Kr 1.050.000 

Kompetanse/opplæringkostnader 0 Kr       45.000 

Vikarutgifter 0 Kr     100.000 

Sum  Kr 570.000 Kr 1.195.000 

 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer at saken ligger innenfor rådmannens myndighet. 
 
Det skal foretas betydelige endringer innenfor helse –og omsorgssektoren og det er nødvendig å øke 
legeressursen for å ivareta kvaliteten på tjenestene, spesielt i overgangen fra gammel til ny 
organisering.  
 
Rådmannen vurderer at legeressursen bør økes med 40% og at det bør tilstrebes at man får 
organisert ressursen slik at denne ivaretas av en lege. 
Organisering, ansvarsområde og oppgaver for tilsynslegen må tilpasses slik at de svarer ut de 
utfordringer man forventer at man vil møte. 
 
Institusjonslegen i Mosvik sykehjem skal avslutte i løpet av april/mai 2018. En økning av 
legeressursen bør være på plass innen 1 mai 2018. Får man ikke gjennomført endringen innen den 
tid vil man i praksis stå uten legetilsyn i Mosvik sykehjem. Dette er ikke i samsvar med forskrift. 
 
Kostnadene vil øke med kr 625.000 pr år. Dersom økningen av ressurser iverksettes f.o.m. 
1 mai 2018, vil utgiftsøkningen i 2018 bli kr. 365.000,-. Det er ikke budsjettdekning for beløpet i 
budsjett 2018.  
Det foreslås følgende budsjettdekning: 

 Kr 200.000 – økte inntekter ved salg av korttidsplasser til Verdal kommune 

 Kr 165.000 – tas inn ved budsjettrevisjon 2018. 
 
Videre må økningen kr 625.000 søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplanperiode 2019 – 2022. 
 
Rådmannen legger til grunn at økt ressurs til institusjonslege er hensiktsmessig i forhold til både 
ressursbruk og tjenesteutøvelse. Økt tilstedeværelse fra en institusjonslege vil bedre mulighetene til 
å sikre gode rutiner og forsvarlig tjenester. Dette vil bidra til en kvalitativt god tjeneste og forebygge 
feil og mangler i en tjeneste hvor oppgavene som skal utføres til tider kan være krevende. 
 
 

Oppfølging budsjettvedtak oppvekst og IKT 

Budsjettvedtaket inneholder blant annet følgende formulering: 

 



Utfordringer knyttet til drift av IKT innenfor oppvekstsektoren kartlegges og evalueres, og 
legges frem til orientering for politisk nivå. Dersom evalueringen avdekker at det går med 
uforholdsmessig mye undervisningstid til uavklarte utfordringer, må tiltak som kan frigjøre tid 
til mer undervisningsrettet aktivitet vurderes.  
 

Ovennevnte har tidligere også blitt identifisert av rådmannen som et utfordringsområde. Det er blant 

annet på bakgrunn av dette at det er satt i gang følgende tiltak/prosesser: 

- Inderøy kommune deltar i «Diginn-prosjektet», som kartlegger kommunens utfordringsbilde i 

et digitaliseringsperspektiv. Det er med utgangspunkt i dette kartleggingsarbeid, at det vil bli 

formulert et felles målbilde for kommunene i Inn-Trøndelagssamarbeidet. Det henvises for 

øvrig til tidligere orienteringer for en nærmere beskrivelse av Diginn-prosjektet. 

- I forbindelse med budsjett 2018 er det satt av kr. 200 000,- til en IKT-koordinator for 

oppvekstsektoren. Denne stillingsressursen skal ha som primæroppgave å støtte enhetene 

innenfor oppvekstsektoren (primært barne- og ungdomsskolene) med driftsrelaterte IKT 

problemstillinger. Det er utarbeidet et forslag til stillingsbeskrivelse – denne skal gjennomgås 

med IKT-tjenesten for Inn-Trøndelagssamarbeidet 

- Det er satt av midler i investeringsbudsjettet i hele planperioden som er rettet mot 

oppgradering og utskiftning av IKT utstyr innen oppvekstsektoren. Det er satt i gang et arbeid 

for å planlegge bruken av disse midlene. 

 

Ovenstående vil langt på vei være oppfølgingen av nevnte formuleringen i budsjettvedtaket. Her 

ønsker rådmannen å poengtere at det er viktig at vi avventer resultatet av Diginn-prosjektet, før han 

vil legge fram en sak for politisk behandling som tematiserer IKT-utfordringene innen 

oppvekstsektoren. Man forventer at det foreligger en konklusjon i løpet av vår 2018. Som det 

framkommer har rådmannen likevel satt i verk tiltak for å imøtekomme utfordringene innen 

sektoren. Ved gjennomføring av disse tiltakene ønsker rådmannen å beholde stort fokus på Diginn-

prosjektet, slik at man sikrer en god helhetlig sammenheng i tilnærmingen til utfordringene. Dette vil 

si at man har satt i gang et målrettet arbeid, selv om det ikke vil foreligge en politisk sak som 

tematiserer problemstillingene før i vår 2018. 

 

Status digital infrastruktur 

Inderøy kommune er i ferd med å inngå avtale med grunneier for å etablere ei ny mobilmast på 

Ørdalen. IK tilbyr en engangskompensasjon tilsvarende avtaler kommunen også gjør med grunneiere 

hvor pumpehus blir oppsatt på grunneiers eiendom. Dette samsvarer også med gamle Sør-

Trøndelags modell for etablering av mast med ei bu oppsatt på annenmanns eiendom. Her har IK 

hatt kontakt med Telenor som har sagt seg interessert samt at vi også vil forespørre Telia om 

interesse i saken for å skaffe oss et valg. Prosjektet forventes å gi et langt bedre dekningsgrunnlag 

både i Stokkan/ Letnesgrenda, men vel så mye langs vestsiden av Skarnsundet. Målsettingen er å 

bedre mobildekningen både for vegfarende, men likeså hos Norsk Protein AS og de som ferdes langs 

vegen fra Skarnsundsbrua og fram til Venneshamn. 

 

Straumen – Skarnsundet er vår neste strekning som blir bygd ut med oppstart til påsketider. Vi har 

innkalt alle beboere i eget brev til to fellesmøter med IK og NTE (som vant oppdraget) i slutten av 

januar 2018. Begge møter arrangeres på AKSET pga. behov for god plass. Forventer mellom 40 – 90 

besøkende til hvert møte. 

Stokkan/ Letnesgrenda vil bli lagt ut på offentlig anbud sammen med Røra Nord og Sandvollan/ 

Korsavegen i løpet av vinter/ vår 2018. Vi ønsker å legge ut 3 anbud samtidig for å spare tid. Disse vil 

allerede nå legges ut som «teasere» - førannonsering – før anbudene blir lagt ut på Doffin.  



 

I tillegg til dette jobber vi også med Grønnesby – en forlengelse av prosjektet i Vuddugrenda som ble 

fullført i 2017. I tillegg jobber vi også med Framverran som vi vil vurdere som en del av prosjektet 

med ny mast på Ørdalen. Vi har fått en del kunnskap om saken, men vil jobbe videre med dette for å 

få nok kunnskap til å ta en klok beslutning – også gjeldende for de neste 5 åra. 

 

IK har også dialog med Verdalsgrenda og Bartnesgrenda i retning Sandvollan. Vi har arrangert møter 

med kontaktpersoner i disse grendene slik at de har fått orientering om hva IK prioriterer og hvem 

som vil bli prioritert seinere. 

 

 

Status bygging av gjenvinningsstasjon i Inderøy 

Arbeidet ved gjenvinningstasjonen går godt, og totalentreprenør Farbu & Gausen ligger godt an i 

forhold til fremdriftsplanen. Fundamentet til vegen inn til anlegget er ferdig, og ca 50% VA-arbeide er 

ferdig. Man har startet arbeidet med steinplan og skjermingsvollen rundt anlegget. Ferdigstilling er 

satt til 01.06.2018

 
Bilde fra det som blir nivået på plassen, tatt i retning Straumen. Man ser skjermingsvollen til venstre 

(retning fylkesvegen) 



 

 
I dette bildet skimter man Vang’s mekaniske til høyre i bildet, og fylkesvegen passerer til venstre ved 

det røde huset. 

 

Inntrykket man får når man står inne på anlegget er at det med tiden, når lauvskogen i 

skjermingsområdet vokser seg litt til, blir anlegget forholdsvis anonymt i terrenget og fra fylkesvegen. 

I den grad et moderne gjenvinningsanlegg er estetisk uheldig for området, vil det bli veldig lite 

fremtredende. 

 

Oppgradering veger i 2018 

Prosjektering av vegene pågår, og man har som plan å få de ut på anbud i løpet av februar. Man får 

utarbeidet anvisninger for alle vegene på vedtatt prioriteringsplan, og i tillegg tar man med første 

område for 2019, i tilfelle man skulle få bedre priser enn antatt. Man har også tatt inn asfaltering av 



industriområdet på Sundsøya i samme anbud, for å forhåpentligvis få bedre priser på begge 

anleggene. 

 

Følgende veger er med: 

 Skjemstadaunet boligfelt 

 Kjelvikvegen 

 Meieribakken 

 Sundnesnesset 

 Innkjøring til Hoff Sundnes 

 Fartshump Kvistadbakken  

 Sundsøya 

 Kalkvegen (19) 

 Bålhaugvegen (19) 

 Steinvegen (19) 

 Tuftvegen (19) 

 

I forbindelse med at Leilighetsbyggene i gammel-Coopen trenger brannvann, må de legge ny ledning 

fra Straumbrua bort til nybygget. I den forbindelse ser også kommunen anledningen til å få gjort 

utbedringer på kommunalt anlegg i området. Det vil bli en kostnadsfordeling for anlegget, basert på 

hvem som utløser hva. 

I denne forbindelse vil asfalten fra krysset ved Straumbrua og inn til midt fremfor den gamle 

inngangen til Coop bli brutt opp, og må legges på ny. Det har tidligere vært diskutert mulighetene for 

et fortau langs Øvergata ut til Straumbrua. I og med at man må legge asfalt på nytt etter 

ledningsarbeidet, er tiden inne for å vurdere om man skal legge opp til et fortau eller ikke. 

Alternativet til et fortau vil lunne være en markert gangsone på asfalten, uten noen kantstein. 

 

Status reguleringsplan Straumen 

Arbeidet med DIVE-analysen er i innspurten og vil straks være klar for sluttbehandling i 

arbeidsgruppa og videre for gjennomgang i innspillgruppene. DIVE-analysen er en Kulturhistorisk 

stedsanalyse hvor en ser på historien fra nåtid og bakover i tid og forsøker finn fram til hvilke 

elementer som er kan bygges videre på, som kan ofres og hvor det best ligger til rette for utvikling 

uten at det går på bekostning av kulturminner, bygningsmiljøer, stedsidentitet, opprinnelige 

ferdselsårer osv. Det er også ønskelig å komme med forslag til aktivering – altså tiltak som kan 

synliggjøre kulturminner/-miljøer og gi stedet noe nytt basert på det. 

 

De resterende analysene vil være mindre omfattende og skrives inn i planbeskrivelsen. Det er planer 

om å gjennomføre en enkel intervjurunde, av tilfeldige forbipasserende, ved målpunkter (eks 

butikker, torg, rådhus, kulturhus) med tanke på offentlige uterom/ innendørsrom.  

 

Det har også kommet et par innspill til planen etter at den offisielle fristen gikk ut – disse innspillene 

tas med i vurderingene videre. 

 

Det er aktuelt å gjennomføre et arbeidsverksted i februar/mars for å avklare/ prioritere 

satsingsområder i planarbeidet. Analyser og høringsinnspill vil være utgangspunktet for diskusjonene. 

Her bør politikere fra alle partier (i kommunestyret), samt andre personer fra innspillgruppene, delta. 

(Kom gjerne med aktuelle/særlig uaktuelle datoer) 



 

Første utkast til reguleringsplan ønskes lagt fram for 1.gangsbehandling i Hovedutvalg Natur før 

sommeren, senest 11. juni. 

 

Sykefraværsprosjektet 

Rådmannen har begynt med å utarbeide et mandat for sykefraværsprosjektet. Dette skjer i 

samarbeid med enhetsleder for Bistand og Omsorg, slik at det helt fra start blir lagt tette koblinger 

mellom sykefraværsprosjektet og det pågående arbeidet med sykefraværet innen primært 

hjemmetjenesten. 

 

I tillegg er det opprettet et samarbeid med Trondheim kommune som i all hovedsak går ut på at 

Inderøy kommune deltar i et forskningsprosjekt som retter seg mot fravær som følge av lettere 

psykiske problemer. 

 

Det er en målsetting å få ferdigstilt mandatet i løpet av de nærmeste to ukene. Man ønsker å 

forankre dette i Hovedtillitsvalgt forum som avholdes den 2. februar. Det er på bakgrunn av dette at 

man vil foreta en utlysning. Det er et ønske om å få ut denne utlysningen snarest, men det er ikke 

planlagt en konkret utlysningsdato ennå. 

 

Mandat og framdriftsplan vil bli lagt fram for politisk ledelse til orientering. 

 

 

 


