
Rådmannen orienterer oktober 2019 

 

Kort oppsummering fra møte med Mosvik handikaplag 7 oktober. 

Litt i overkant av 50 personer møtte opp. Fra kommunen deltok Eirin Thorsen Lian fra 

tildelingskontor og enhetsleder for hjemmetjenesten Jorid Melhus og jeg. 

 

Tilbakemeldinger til oss var at de opplevde det positivt at vi kom og at de fikk stille spørsmål og fikk 

svar på de lurte på.  

 

Institusjonskjøkken i Mosvik. 

Det ble stilt spørsmål om hvordan vi har tenkt å produsere mat når kjøkken i Inderøyheimen rives.  

Vårt tilsvar er at planen var å bruke Mosvik i byggeperioden til nytt kjøkken i helsehuset står ferdig, 

men at dette ikke har latt seg gjøre på grunn av det vil medføre ekstra investeringskostnader i 

størrelse 1,5 – 2,0 mill kr. (krav om eget ventilasjonsanlegg og ekstra infrastruktur ift strøm mm). Det 

vi får til i Mosvik er all produksjon og logistikk ift mat produksjon – unntaket er middag. Dette 

innebærer kjøp av middag fra andre sentralkjøkken og oppvarming i Mosvik for det leveres til 

sluttbruker.  

 

Det ble stilt spørsmål om vi hadde politisk vedtak om å kjøpe middag fra eksterne institusjonskjøkken 

– til dette ble det svart at vi ikke har spesifikke vedtak på dette og at det ligger innenfor 

administrasjonen oppgave. 

 

Husleie 

Det kom frem under møte at flere har «hørt» at det blir så dyrt å bo i det nye bygget at 

minstepensjonister ikke har råd. I dette lå det spørsmål om helsehjelp måtte betales, medisin, mat 

osv. 

Det ble presisert at vi ikke bygger boliger som ingen har råd til å bo i. Husleie må settes så snart alle 

bygge kostnader er klart. 

 

Ledige omsorgsleier i Mosvik. 

Her var det mye frustrasjon og det var lite forståelse for søkere fikk avslag på sine søknader når det 

sto ledige boliger. Det ble fremmet ønske om at det måtte tildeles boliger selv om de som søkte ikke 

hadde behov for bistand fra pleie og omsorg. ledige boliger måtte sees i sammenheng med 

dekningsgrad HDO og benyttes for å utsette behovet for sykehjemsplass. 

 

Vårt skjønn ift tildeling av boliger ble kritisert. Vår tilbakemelding var i hovedsak det samme som sto i 

info i Mosvik orienteringen. 

 

Info i Mosvikorientering 

Administrasjonen har tidligere informert i Mosvikorientering om situasjonen knyttet til ledige 

omsorgsboliger i Mosvik og midlertidig bruk av disse i byggeperioden av helsehuset. Den 

informasjonen gjengis i sin helhet i dette orienteringsnotatet: 

 



Mange stiller spørsmål om Inderøy kommunes praksis i tildeling av omsorgsboliger i Mosvik, spesielt 
med tanke på at mange leiligheter har stått tomme over en lengre periode. Som sektorleder for helse 
og omsorg er jeg blitt gjort oppmerksom på at det verserer ulike kommentarer på sosiale medier 
angående vår praksis. Det er i denne sammenheng nødvendig å komme med noen faktaopplysninger. 
Jeg vil kommentere på et generelt grunnlag og ber om forståelse for at det ikke er mulig å 
kommentere personlig informasjon. 
 
I Mosvik sentrum er det pr i dag 26 boenheter som leies ut av kommunen. Tildeling av leilighet gjøres 
etter et sett av kriterier og etter skjønn og det fattes vedtak. Det er viktig å presisere at tildeling av 
omsorgsbolig ikke er hjemlet i helse- og omsorgsloven, men er regulert i husleieloven. 
Helse og omsorgstjenester som ytes til den som bor i en omsorgsbolig er individuelt vurdert og 
hjemles i helse- og omsorgsloven. 
 
Pr i dag er det ledig 3 boenheter i Mohaugveien, en av disse leier LHL frem til nytt omsorgsbygg i 
Mosvik står ferdig i 2020, i Tunet Strandhaugveien er det pr i dag ledig 4 boenheter og i 
Sentrumsbygget er det ledig 3 boenheter. 
 
For Sentrumsbygget er tildelingskriteriene endret, da man over lengre tid har hatt en stor andel 
ledige leiligheter der. Bygget ble frigitt av Husbanken i 2016, og det er begynt å leie ut til personer 
uten vedtak for å sikre inntekter all den tid man har så mye vakanser i Mosvik. Det betyr at det 
tildeles på generelt grunnlag. De øvrige omsorgsboligene legger man til grunn at det er behov for 
helse og omsorgstjenester i tillegg. 
 
Inderøy kommune praktiserer to leieforhold;  

 Tidsubestemt leieforhold av boligeiendommen. Bolig som etter vedtak av kommunen skal 
brukes av personer med spesielle boligbehov av varig karakter. Jfr Husleieloven § 11–1. 

 Tidsavgrenset leieforhold av boligeiendommen. Bolig som etter vedtak av kommunen skal 
brukes av personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Jfr Husleieloven § 11-2. 

 
I tildeling av bolig benyttes et helhetlig skjønn, hvor det samhandles med involverte parter. Det kan i 
enkelte sammenhenger sees på om det er andre løsninger enn en kommunal omsorgsbolig. Det kan 
være hjelp til å skaffe seg bolig på det private marked, bo veiledning, økonomisk rådgivning med 
mere. 
Vurderinger blir ikke endret om eller fordi det står tomme omsorgsboliger. 
 
Det er ikke alltid skjønnet samsvarer med det søkes om og det vil være tilfeller hvor skjønn har 
medført avslag. 
Da er det mulighet for å påklage avslaget. Her har kommunen en veiledningsplikt overfor klager. 
Klage på avslag om omsorgsbolig sendes til kommunalt klageutvalg for endelig behandling og klage 
på avslag om helse og omsorgstjenester vil bli behandlet av Fylkesmannen.  
 
Byggeprosjektet i Mosvik er nå godt i gang og det blir spennende å se hvordan bygget tilslutt vil bli 
seende ut. Informasjon om byggeprosessen vil sendes ut fortløpende. 
 
Når nytt omsorgsbygg i Mosvik står ferdig til neste høst, vil byggeprosjektet med nytt helsehus i 
Straumen starte opp. 
I den forbindelse er det behov for å etablere midlertidige løsninger for funksjoner og boenheter som 
er i dagens Inderøyheimen. Her vil Mosvik utgjøre en forskjell og det må forventes økt aktivitet i 
Mosvik fra høsten 2020. 
 
Det er laget en plan for hvordan man kan ta i bruk tilgjengelige ressurser i Mosvik og med det sørge 
for at byggefasen for nytt helsehus blir så god som mulig for alle parter. 



 

 Det inngås kun kortere leieavtaler for boenheter i Mosvik.  

 Ledige boenheter i Mosvik tilbys beboere fra Inderøyheimen. Boenhetene bemannes med 
personal slik at det blir hel døgns helse og omsorgstjeneste. 

 Beboere i omsorgsboliger skal ha muligheter for å benytte fellesareal i nytt omsorgsbygg, eks 
måltider, aktiviteter osv. 

 
Den 7 oktober og 28 oktober er helse og omsorg invitert til, henholdsvis Mosvik handikaplag og 
Mosvik pensjonsnistlag, for å informere om ulike sider i tildeling av helse og omsorgstjenester. 
 

 

«Sykefraværsprosjektet» er i gang. 

Fakta om sykefravær. 

Inderøy kommune har et sykefravær i 2. kvartal på 5,6 %. De foregående årene har vi ikke vært lavere 

enn 8,5 % i 2.kvartal. Nedgangen er betydelig og vil ha stor virkning på kvaliteten av våre tjenester.  

I 2018 ble for eksempel 1826 flere dagsverk gjennomført enn i 2017. I 2019, så har vi i første halvår 

hatt folk på jobb i ca 2000 flere dagsverk enn i første halvdel av 2018. For Inderøy betyr det at det er 

åtte flere medarbeidere på jobb hver dag i første halvdel av 2019. Dette gir muligheter for å lykkes 

bedre i å holde kvaliteten oppe på undervisning, SFO-tilbud, hjemmetjenesten og på sykehjem. Det 

er større sjanse for at bemanningsnormen i barnehagen holdes, at utviklingsarbeid i skolesektoren 

gjennomføres, at vi lykkes med en digital transformasjon av kommunen og at vi får gjennomført de 

omstillingene vi holder på med, og er nødt til å gå gjennom i årene som kommer. Det er viktig at vi 

fortsetter den gode jobbinga, at vi finner ut av hva vi lykkes med og hvordan vi kan fortsette den 

gode trenden. Det er grunn til å være stolt av det arbeidet som nå gjøres i kommunen.  

Prosjekt sammen med PWC 

Med bruk av OU-midler fra KS, er vi i full gang med prosjektet vårt, i samarbeid med PWC. 

Prosjektet består av tre deler: Analyse, lederutvikling, og medarbeiderskap. 

Når det gjelder analysen av sykefravær og nærvær, er den i ferd med å fullføres, og blir presentert på 

neste lederutviklingssamling, 1. november. Analysen baserer seg på kilder som KS, SSB og 

kommunens egne data. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i kommunen, med 

god deltakelse (412 svar), der temaet var nærvær og sykefravær. I tillegg er det gjennomført fire ulike 

workshoper der ansatte fra ulike sektorer i kommunen har deltatt. På workshopene er resultatene 

fra analyse av data og spørreundersøkelsen drøftet. Til sammen gir dette er svært godt innblikk i de 

mekanismene som gjelder for fravær og nærvær i Inderøy. Hva holder oss på jobb, hva gjør at vi 

kommer så raskt som mulig tilbake etter ei sykemelding?  

Lederutviklingsdelen er også godt i gang. Den består av fem samlinger på til sammen åtte dager. Vi 

har gjennomført to samlinger allerede. Den siste gjennomføres i midten av januar. På disse 

samlingene gjennomgås ulike tema som er viktig for å forstå hva et godt arbeidsmiljø er, hva som 

fremmer god helse på jobb og hvilke krav dette stiller til lederne. Det legges vekt på både kunnskap 

om kommunikasjon og innsikt i egen kommunikasjonsstil. Ledelse i og av endringer og omstillinger, 

er også vesentlig i lederutviklingen. I tillegg trenes det på samtaler og dialog om tema som knytter 

seg til helse og jobb. Ledergruppa i kommunen jobber godt både på samlingene, og mellom 

samlingene, når de samles i basisgrupper på tvers av enheter, for kollegaveiledning og trening på 

ferdigheter.  



Medarbeiderskap er for alle ansatte. Hver enkelt skal delta på en to-dagers samling, med tema som 

ledelse, kommunikasjon, samhandling i grupper, nærvær og hva det betyr å jobbe i en kommune. 

Medarbeiderskap speiler deler av lederutviklingen for alle medarbeidere i kommunen. Vi vil bruke 

deler av våren for å få gjennomført de samlingene som skal til for at alle kan delta på 

medarbeiderskap. Dette er et stort løft for kommunen, og er godt forankret hos hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud.  

Sykefraværsprosjektet i et lengre perspektiv 

Sykefraværet har gått ned i Inderøy kommune. Det betyr ikke at vi skal avslutte et sterkt fokus på 

arbeidsmiljø, nærvær og sykefravær etter endt prosjektperiode med PWC. Tvert imot. Et godt 

arbeidsmiljø og høy grad av nærvær er å betrakte som ferskvare. Forskning viser at et kontinuerlig 

fokus, og et systematisk kontinuerlig arbeid, er nødvendig for å lykkes i det lange løp.  

Arbeidsmiljøloven innleder i § 1-1 med at alle har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon. For 

den ansatte innebærer dette bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av 

jobben. For kommunen er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet. 

Arbeidsplasser som er helsefremmende har dessuten lettere for å rekruttere og beholde dyktige 

medarbeidere. I konkurransen med omliggende kommuner om rekruttering av de beste 

medarbeiderne, vil et godt arbeidsmiljø og det å være en helsefremmende arbeidsplass, kunne bli 

vårt viktigste fortrinn.  

Den forståelsen vi skaffer oss gjennom analyse, lederutvikling og medarbeiderskap, danner 

grunnlaget for treffsikre tiltak i et langsiktig perspektiv der målet er å bli en helsefremmende 

arbeidsplass. Vi må arbeide med faktorer som fremmer helse, friskfaktorer, og redusere faktorer som 

potensielt kan være skadelige, risikofaktorer. Vi må legge langsiktige planer for en systematisk 

jobbing. Dette henger blant annet sammen med måten vi håndterer arbeidsmiljøundersøkelser på, 

med medarbeidersamtaler, videre lederutvikling, med håndtering av sykmeldinger og oppfølging av 

sykemeldte og med partssamarbeidet i kommunen. Verdigrunnlaget i Inderøy, respekt, åpenhet og 

raushet, danner et solid grunnlag for arbeidet, som på mange vis er et viktig folkehelsearbeid. Dette 

er ikke et arbeid kun deler av kommunen skal jobbe med. Her er vi avhengig av at alle jobber i 

fellesskap mot et felles mål, best i lag.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lensmyra Næringspark: 

Etablering og utvikling av Lensmyra Næringspark har stått høyt på dagsorden i det siste. I denne 

sammenheng har man jobbet med følgende: 

1. Lage et godt nok grunnlag for å legge ut entreprisen for oppstart av Lensmyra Næringspark på 

Doffin som et offentlig innkjøp. 

2. Gjøre en kostnadsberegning for å gjennomføre fase I og avgjøre hvor mange daa som skal 

klargjøres for potensielle interessenter. Kostnadsberegningen er også et godt grunnlag for å 

estimere en salgspris (i tillegg til å sjekke priser på næringsareal i vår region for å unngå en 

topp-plassering på denne lista). 

3. Engasjementet er også gjort for at vi skal klare å levere et godt nok grunnlag for å starte opp. 

4. Siste engasjerte rådgiver, er en klima- og miljørådgiver. Vedkommende vil gjøre vurderinger i 

forkant av prosjektet – les: før vi har startet opp. I tillegg forventer vi også kravspesifikasjoner 

til klima- og miljø som kan inkluderes i et anbudsdokument. 

5. Utlysning av offentlig anbud (totalentreprise?) forventes å skje i løpet november 2019. 

Inderøy kommune har også gjennomført møte med Steinkjer kommune og Austad maskin for å kunne 

etablere et felles utbyggingsselskap. Her har administrasjonen vært i kontakt med rådgiver for å 

vurdere hvordan et slikt offentlig selskap (AS) skal forstås i ulike sammenhenger. Dette for å unngå feil 

og tolkninger som kan få konsekvenser i etterkant. Selskapet kan etableres med tre eiere slik nevnt 

hvor fordelingen er foreslått 25%, 25 % og 50% til Inderøy kommune. For kommunene er det viktig at 

vi også inkluderer privat næringsliv i utbyggingsselskapet slik at signalet vi sender blir: Best – i lag! 

Samskaping og samarbeid innenfor næringslivet har ofte vist seg å være konstruktivt og innovativt, 

men vel så viktig å vise samme potensial på tvers av offentlig og privat sektor. 

Ovennevnte arbeid vil pågå fram til vi har grunnlag for å legge dette ut på Doffin som et 

anbudsgrunnlag. Forventet ferdigstilt i løpet av oktober/ primo november.  

Ressurspersoner som er engasjert når anbudsgrunnlaget lages: 



 

 

 

 

 


