
Rådmannen orienterer februar 2020 

 

Oppfølging av budsjettvedtak – rådmannens tolkning 

I forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for perioden 2020 – 2023 ble det fattet en 

god del verbalvedtak som rådmannen er satt til å følge opp. For å sikre at rådmannens forståelse av 

vedtakene er i samsvar med den politiske bestillingen, orienterer rådmannen om hvordan han har 

tenkt å iverksette de ulike vedtakene. Dette gjøres også for evt. å justere oppfølgingen fra 

rådmannens side. 

 

I det følgende vil rådmannen referere til de ulike vedtakene, samt gi en utdyping på hvordan de er 

tenkt fulgt opp.  

 

Vedtak: Det øremerkes 200 000,- for å styrke rammene for økonomisk sosialhjelp til lavinntekts-

familier med barn under 18 år.  

Rådmannen har opprettet kontakt med blant annet NAV Inn-Trøndelag for å få en faglig vurdering av 

hvordan dette beløpet kan brukes på en hensiktsmessig måte. Tilbakemeldingen fra NAV er som 

følger: Ved å dekke mer enn en aktivitet til barna som kulturskole, idrett eller andre organiserte 

aktiviteter vil gi disse familiene bedring i økonomi. (Inderøy) har ikke aktivitetskortet slik som 

Steinkjer, dette ville også kunne bidra til barnefamiliene. Ellers ville dekning av SFO eller barnehage 

være en mulighet. 

 

Ut fra denne tilbakemelding, samt diskusjoner med både NAV og kommuneoverlegen er det, etter 

rådmannens vurdering, mest hensiktsmessig å bruke midlene til konkrete tiltak som er sosialt 

utjevnende. Rådmannen vil dermed foreslå at vedtaket settes i tett sammenheng med vedtak om at 

Inderøy skal søke om å bli med pilotprosjekt om fritidskort (se nedenfor). 

 

Vedtak: Inderøy kommune skal søke å bli tatt opp i ordningen med «Fritidskortet», også som 
pilotkommune hvis ordningen utvides kun med flere pilotkommuner.  
I skrivende stund holder rådmannen på med å utarbeide en søknad om å bli med på ordningen. 

Søknadsfristen er 14. februar. 

 

Bufdir lyser ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021, med mulighet for 
forlengelse ut 2021.  
 
Målet med forsøket er å høste erfaringer med fritidskortordninger. Erfaringene fra arbeidet skal 
senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en eventuell nasjonal fritidskortordning. Målet 
med fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte 
fritidsaktiviteter. 

 Beløp: 45 millioner kroner i 2020 (inkludert helårsutbetaling til Arendal og Vadsø) 
 Forventet saksbehandlingstid: Antatt ferdigstillelse er mars/april 2020. 

 
Målgruppe 
Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Samtidig skal det arbeides 
særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte ordningen. 
 
Kommunene vil motta et tilskudd på mellom 800 og 1000 kroner per barn i målgruppen per halvår. 
I tillegg kan hver deltakerkommune søke om inntil kr. 500 000 til utviklingsmidler/administrasjon av 
prosjektet i halvåret. Kommunen må beskrive hva midlene skal benyttes til i søknadsskjemaet. 



 
Forsøkskommuner som stiller med lokal finansiering, vil tildeles en noe høyere statlig finansiering 
enn de som ikke gjør det. Lokal finansiering kan være kommunale bidrag, midler fra lokalt næringsliv 
eller andre givere. I denne sammenheng henviser rådmannen til kommunestyrets bevilgning på kr. 
200 000,- som er øremerket lavinntektsfamilier. Det vurderes slik at dette kan betraktes som en lokal 
finansering, siden det her er snakk om samme målgruppe: barn i lavinntektsfamilier. 
 
Midlene er øremerket fritidsaktiviteter for målgruppen og skal bidra til å dekke deltakeravgift til 
faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. 
 
Administrasjonsmidler skal brukes til utvikling og administrasjon av prosjektet. 
Kommunene velger selv hvordan den kommunale finansieringen fordeles på barna i målgruppen, 
f.eks. kan den benyttes til å heve beløpet for utvalgte grupper. 
 
Vedtak: Sett opp mot budsjettert investeringer innen IKT i kommunen, og behov for å intensivere 
arbeidet med digitalisering innen oppvekst, bes rådmannen vurdere leasing av IKT-utstyr før 
budsjettert investering foretas. På generell basis bes rådmannen om å vurdere ulike 
anskaffelsesmetoder ved alle investeringer, både kjøp, leie og leasing.  
 

Generelt er det slik at anskaffelser av utstyr i Inn-Trøndelag skjer over driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett. 

Fornying av personlige brukerutstyr i avdelingene/enhetene foregår stort sett over driftsbudsjett. 

Større anskaffelser f.eks. innfor områdene Helse og Oppvekst, skjer som regel over 

investeringsbudsjett, med bakgrunn i egne budsjettvedtak. 

 

Rammeavtalen, som utstyret anskaffes under, åpner for både kjøp og leasing. 

Leasing egner seg dårlig for å finansiere enkeltkjøp, men egner seg bedre ved større anskaffelser. 

En Leasingavtale etableres via leverandørens eget leasing-foretak og er normalt på 3 år. 

Etter utløp av avtaleperioden, leveres utstyret tilbake, eller det kan avtales en «utkjøpspris». 

 

Årsaken til at man i liten grad har benyttet leasing i Inn-Trøndelag, er at det har vært, og er, krevende 

å skaffe nødvendig handlingsrom på driftsbudsjettene. 

 

Det kan være en fordel å finansiere utstyret via leasing, gitt at utstyret byttes ut, etter 

leasingperiodens utløp. 

 

Det er en trend i markedet, at stadig nye områder kan leveres ‘as a service’. 

Det kan for eksempel bety at man istedenfor å kjøpe en PC, kjøper en definert tjeneste som inkludere 

utstyr, lisenser og drift av utstyret. 

 

I bakkant vil leverandøren anskaffe utstyret på en leasingavtale, legge på lisens- og driftskostnader, 

og tilby dette med en pris pr. mnd. pr. bruker. Dette har så langt ingen stor utbredelse i offentlig 

sektor, men vil være en aktuell mulighet som vi må vurdere i framtiden. 

 

Rådmannen oppfatter dette vedtaket som en generell oppfordring til å ta fortløpende vurderinger 

ved ulike anskaffelser, hvor vidt leasing av utstyr kan være et reelt alternativ. Rådmannen vurderer 

det slik at det ligger innenfor hans delegerte myndighet til å ta beslutninger om kjøp, evt. leasing, og 

dermed legges det ikke opp til rapportering om dette til politisk styringsnivå, forutsatt at 



beslutningen tas innenfor det økonomiske handlingsrommet som er gitt i gjeldende budsjett og 

økonomiplan. 

 

Vedtak: Som et prøveprosjekt skal helsestasjon for ungdom skal være tilgjengelig på ettermiddagstid 

på et forutsigbart tidspunkt. Saken legges fram til behandling i HU Folk.  

 

På kommunens hjemmeside ligger følgende informasjon under fanen Helsestasjon: 

http://www.inderoy.kommune.no/helsestasjon-for-ungdom.109897.no.html 

Åpningstid for helsestasjon for ungdom, er annenhver torsdag fra kl 13.00 – 16.30 (oddetallsuker). 

Her møter ungdommene både helsesykepleier og lege. 

 

Det er svært varierende oppmøte på helsestasjon for ungdom. Det er få som kommer de dagene det 

er helsestasjon for ungdom, i og med at det er mulig for ungdom å komme på andre tidspunkt. Det 

meldes om at det fortsatt er ledig kapasitet til å ta imot flere. 

 

Ungdommene kommer når det passer dem, og vi tar imot dem hvis vi har anledning. På denne måten 

prøver i på best mulig måte å legge til rette for at dette kan være et lavterskeltilbud. I tillegg tas det 

imot ungdom når helsesykepleier har kontortid i AKSET. Vi har bedt om at informasjon om 

helsestasjon for ungdom annonseres på informasjonsskjermene på videregående. Videre finnes det 

oppslag i alle klasserom. 

 

Nedenfor vises en oversikt over den aktiviteten som har vært på helsestasjon for ungdom i 2019: 

 

 

 
 

Det er en klar tilbakemelding fra både legetjenesten og helsestasjonen om at eksisterende tilbud 

vurderes som tilstrekkelig, og at det fortsatt er ledig kapasitet. Videre vises det til at helsestasjon for 

ungdom har åpningstid på ettermiddag. Dette er annonsert på kommunens hjemmeside, samt på 

informasjonstavlene til Inderøy videregående skole/Inderøy ungdomsskole. På bakgrunn av dette 

vurderer rådmannen det slik at vedtaket langt på veg allerede er oppfylt. Rådmannen ber om mer 

utdypende opplysninger om hvordan vedtaket skal følges opp videre, utover det som er nevnt 

ovenfor. Det må imidlertid presiseres at det ikke er satt av ekstraressurser i vedtatt budsjett til å 

utvide tilbudet. 

 

Vedtak: Det utarbeides en kulturformidlingsstrategi som legges fram for politisk behandling. Denne 

må synliggjøre kulturformidlingens egenverdi og hvordan denne kan utvikles i et samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

http://www.inderoy.kommune.no/helsestasjon-for-ungdom.109897.no.html


Inderøy kommune skal snart lyse ut en ledig stilling som enhetsleder for kulturområdet. 

Vedkommende får både faglig, administrativt og økonomisk ansvar for området. Videre jobbes det i 

skrivende stund med en omstillingsprosess i Inderøy kulturhus AS. Stilling som daglig leder står pr. i 

dag vakant. Formannskapet har i forrige kommunestyreperioden gitt Inderøy kulturhus i oppdrag om 

å komme med et forslag til kulturformidlingsstrategi. Pr. i dag er dette arbeidet ikke påbegynt. 

 

Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig at man fullfører nevnte rekrutteringsprosess. 

Enhetsleder for kultur bør få primæransvaret for utarbeidelsen av en slik strategi. Videre vil det også 

være fornuftig å avvente utfallet av de ulike organisatoriske prosesser innen Inderøy kulturhus AS, 

før man setter i gang arbeidet med kulturformidlingsstrategien. Rådmannen ser dermed for seg at 

dette arbeidet ikke startes før tidligst høsten 2020. 

 

 

Vedtak: I løpet av økonomiplanperioden må det settes et konkret mål for andelen som jobber heltid. 

Dette forutsettes utredet i en sak hvor det innhentes erfaringer fra kommuner som har lyktes godt 

med å etablere en heltidskultur. 

 

Rådmannen tolker oppdraget som tre-delt: 

1. Sette konkret mål for andelen heltid i Inderøy kommune 
2. Utrede en sak, hvor vi 
3. Innhenter erfaringer fra kommuner som har lyktes godt med å etablere en heltidskultur. 
 

Innledningsvis: Dette er et godt fokus fra politisk hold. Det gir oss muligheten til å løfte heltidskultur 

høyt, og arbeide målretta og godt med det. 

 

I tillegg til de tre punktene over, vil rådmannen poengtere noen forhold: 

A) Dette er et naturlig og viktig punkt i kommunens arbeid for å bli en helsefremmende 
arbeidsplass. Heltidskultur er en forutsetning for å bli helsefremmende. Vi setter disse begrepene 
i sammenheng, og jobber med at vi skal ha en helhetlig strategi. Det poengteres at dette er et 
langsiktig arbeid.  

B) Vi trenger å være tydelige på hvorfor vi skal arbeide for en heltidskultur, begrunne arbeidet godt 
C) For å kunne sette riktige mål for heltid i kommunen, trenger vi å  

a. Kartlegge heltid i dag 
b. Analysere hva som påvirker om vi har mye eller lite heltid i de ulike områdene i 

kommunen 
c. Kartlegge omfanget av ønsket deltid 

D) Dette må være et partssammensatt arbeid, og forankres opp og ned i organisasjonen 
 

Hva er gjort så langt, pr 04.02.2020: 

I. 14.01 ble dette satt på dagsorden i rådmannens ledergruppe. Katrine Iversen fikk ansvar for 
å lage en plan og sette i gang arbeidet med heltid. 

II. 21.01 ble det gjennomført et møte med sektorleder Per Arne Olsen, med personalsjef Jon 
Olav Heggli, og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Nanna Dyrendal, og Katrine Iversen. 
Hensikten med dette møtet var å få til en idemyldring – hva skal vi arbeide med når vi skal få 
til en heltidskultur i Inderøy? Følgende stikkord ble drøfta: Plan for arbeidet, forankring i 
AMU og Forum for tillitsvalgte, delta på nasjonal konferanse, sette hensiktsmessig mål, 
kartlegge nåsituasjonen og samarbeide med andre kommuner. 

III. Det ble tatt kontakt med Stjørdal og Malvik kommuner, for erfaringsdeling og drøfting om 
heltid, sykefravær, nærvær. 04.02 gjennomførte personal ei økt sammen med 



representanter fra personal fra disse to kommunene, for å innhente erfaringer fra først og 
fremst Malvik, som må sies å ha lyktes godt med arbeidet med heltidskultur.  

IV. Det lyses i disse dager ut 6-7 HELE stillinger innen helse og omsorg 
 

 

Framover: 

V. Det er en nasjonal konferanse om heltid den 18.-19. mars. Her skal vi delta. Foreløpig er det 
sendt oppfordring til ordfører, hovedtillitsvalgt og sektorleder. Påmelding skjer innen få 
dager, og det er et poeng her at vi drar partsammensatt, inkludert politisk ledelse.  

VI. Heltid er igjen satt opp i rådmannens ledergruppe den 17.02 – da med underpunktet om å 
kartlegge nåsituasjonen. Vi trenger konkrete tall på hvor mye heltid/deltid vi faktisk har på 
de ulike enhetene. 

VII. Temaet skal opp i Arbeidsmiljøutvalg og Forum for tillitsvalgte. Dette blir et fast punkt i disse 
møtene. 

VIII. For å sikre et godt samarbeid om heltid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte, 
bør Administrasjonsutvalget involveres aktivt i arbeidet 

IX. Vi må ta stilling til om vi trenger ytterligere møtefora/arbeidsgruppe for å jobbe med 
heltidskultur. 

 

 

Vedtak: Rådmannen bes starte et arbeid med å integrere klimabudsjett og klimaregnskap i 
kommunens budsjettprosess. I den sammenheng bes foreslått realistiske klimamålsetninger knyttet til 
kommunens virksomhet, en oversikt over aktuelle tiltak for å nå målene, avklare ansvar og god 
oppfølging og gjennomføring. Innholdet i klimabudsjettet og klimaregnskapet følges opp som en del 
av den ordinære budsjett- og virksomhetsstyringen med virkning fra budsjettåret 2021. Det forventes 

at rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette i god tid før budsjettbehandling for 2021.  
 
Rådmannen har begynt med å kartlegge mulige framgangsmåter for å følge opp dette vedtaket. 
Rådmannen har blant annet deltatt i etablert nettverk gjennom Trøndelag fylkeskommune. Videre er 
det opprettet kontakt med Klimapartnere Trøndelag (https://klimapartnere.no/region/trondelag/), 
som er et nettverk bestående av både private bedrifter og offentlige instanser fra ulike 
forvaltningsnivå. Det er planlagt et orienteringsmøte i februar hvor evt. medlemskap vurderes. Det er 
en kontingent forbundet med dette medlemskapet – men rådmannen forventer å kunne dekke 
denne kontingenten innenfor vedtatt budsjett. Klimapartner kan bl.a. bidra til arbeidet knyttet til 
etablering av et klimaregnskap. 
 
Videre er det etablert et administrativt ad hoc utvalg, bestående av rådmannen, næringssjef, 
enhetsleder for plan, miljø og landbruk, sektorleder for plan, landbruk og kommunalteknikk, 
økonomisjef, rådgiver skog, vilt og miljø, samt miljørådgiver. Det er denne gruppen som deltar i 
nettverksmøter med både fylkeskommunen og Klimapartner. Gruppen har videre ansvar for å få 
etablert en strukturert prosess knyttet til etablering av et klimaregnskap og klimabudsjett. 

 
Vedtak: Utvidet interkommunalt samarbeid på Innherred 
Rådmannskollegiet på Innherred har hatt et møte hvor dette ble diskutert. Det skal være et nytt 
møte den 14. februar. I kollegiet jobbes det med å få identifisert aktuelle samarbeidsområder. Dette 
skjer på bakgrunn av føringer, gitt i politisk vedtak, samt interne behovsvurderinger i 
deltakerkommunene. Innenfor aktuelle tjenesteområder skal det formuleres et forslag til mandat 
som skal forankres på rådmannsnivå. Det er på bakgrunn av dette at det skal legges fram en sak til 
politisk behandling medio 2020. 
 

https://klimapartnere.no/region/trondelag/


Vedtak: Inderøy kommune vedtok i 2019 egen Kulturminneplan, med mange tiltak. Dette var sentralt 
for Inderøys status som Bærekraftig reisemål. En satsing på Kulturminner, og oppfølging av tiltak i 
planene vil være viktig også i et næringsperspektiv. Rammen for Kulturminnesatsing økes derfor til 
100.000,-  
 
Det orienteres herved om at tiltakene i stor grad vil bli utført av Inderøy – og Mosvik museum og 
historielag, dette i dialog med Inderøy kommune. 

 
Vedtak: Som en oppfølging av vedtaket om skolemåltid i grunnskolen oppfordres rådmannen til å se 
på måter for å få til et bærekraftig skolemåltid som er bra for miljøet og for elevenes helse, og som 
fremmer læring. Dette kan gjøres bla ved å videreutvikle samarbeid og inngå avtaler med 
næringslivet i Inderøy, frivillighet og gjennom elevmedvirkning. Avtale med ulike bedrifter kan også 
hindre matsvinn. 
Rådmannen er bedt om å gjennomgå hvordan kommunen praktiserer ulike ordninger for skolemåltid 

for elevene i grunnskolen og måltid i barnehagen. 

 

BARNEHAGEN 

Helsedirektoratet har gitt ut nasjonale retningslinjer hvor det ligger sterke anbefalinger om 

matservering/måltid i barnehagen. 

Det bør legges til rette for minst tre faste måltider (frokost, lunsj og ettermiddagsmat) hver dag, og 

det bør ikke gå mer enn tre timer mellom måltidene. Måltidene i barnehagen kan bestå av medbrakt 

eller servert mat, og maten kan være kald eller varm. 

Barnehagen bør legge til rette for at barn som ikke har spist frokost hjemme, kan innta medbrakt 

frokost, dersom det ikke finnes et fast frokosttilbud i barnehagen. Melk og vann bør være tilgjengelig 

for barna som spiser medbrakt frokost i barnehagen.   

 

Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere for å få i seg nok mat. På avdelinger med 

småbarn anbefales barnehagen å vurdere om det skal legges opp til hyppigere måltider enn hver 

tredje time. 

Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i måltidsituasjoner. 

Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse- mat og måltidsglede. Personalet bør delta aktivt i 

måltidet. Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt og merket i samsvar med regelverk fra 

mattilsynet. Maten som serveres skal være variert, det skal være sunn mat; fisk og sjømat anbefales. 

Det skal være god tid til å spise. Grønnsaker og bær skal tilbys. 

 

Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider. 

Alle foreldre betaler kr. 215 i matpenger hver måned. Det vil si 11 av 12 måneder, da det er trekk i 

fire uker på grunn av ferieavvikling. Noen private barnehager tar litt mer i matpenger, men de tilbyr 

smøremåltid hver dag og varmmat en dag i uka. 

 

I de kommunale barnehagene har man over flere år ikke brukt opp hele potten, og resterende 

kostpenger har blitt ført på fond. Pengene er øremerket måltid, og det er siste år etablert en dialog 

med de kommunale styrerne på hvordan vi skal håndtere dette. I løpet av 2020 skal kommunen lage 

en plan for håndtering av denne utfordringen. Pengene skal komme barna til gode i form av 

matservering/måltid i barnehagen.  

 

 



Praktisk organisering 

Utøy barnehage: Serverer lunsj hver dag, stort sett smøremåltid. 2-4 ganger pr måned serverer de 

varmmat. I tillegg får barna frukt til et måltid. 

 

Sakshaug barnehage: frokost kl. 07.45 – 09.00. Det lages havregrynsgrøt eller barna spiser havregryn 

og melk. De som ikke vil ha det, spiser av matpakken sin. Noen av de minste barna får tilbud om 

Nestle barnegrøt. 

 

Lunsj ca. kl. 11.00: barna spiser av matpakken, og barnehagen serverer melk og litt frukt. Barnehagen 

lager mat ganske ofte, det kan være både varm mat og kald mat. I høst hadde barnehagen fiskeuke 

hvor de laget ulike retter med fisk i hver dag. Barnehagen har hatt en potetuke hvor det ble laget 

potetlomper, potetstappe, chips osv. og det har vært ei ku-uke hvor det ble tilberedet ulike retter 

med melk. 

 

Fruktmåltid kl. 14.00: barna spiser enten matpakke eller de får knekkebrød i barnehagen med ulike 

påleggssorter. Til alle måltider får barna melk eller vann alt etter hva de ønsker. 

Når det gjelder organisering av måltidene deler man barnegruppen. Noen spiser inne på avdeling, 

noen på kjøkkenet og noen ute i grillhytta eller i garasjene eller noen er på tur. På vår og sommer 

spiser barnehagen gjerne ute. 

 

Røra barnehage: Til frokost/lunsj har barna med egen matpakke. Kl: 14.00 frukt og grønt, 

knekkebrød og/eller kornblanding. Som ventemat serveres  frukt/grønt. 

Det serveres varmmåltid en gang per uke.  

 

Lyngstad barnehage: Frokost har barna med selv.  

Barnehagen serverer lunsj i barnehagen hver dag. Dette er i hovedsak brød (hjembakt eller kjøpt), 

pålegg, melk. Noen dager bakes det rundstykker, brytebrød ol. Barnehagen er på tur nesten hver dag 

med ei gruppe og da er det ofte ostesmørbrød på bål/ i grillhytta el. Annen turmat som pannekaker, 

noen ganger pølse med brød og annet er også brukt. Havregrynsgrøt blir servert minst en gang i uka, 

iallfall på småbarns.  

 

Storbarn`s avdelinga spiser kl. 11.Barnehagen legger vekt på «bordskikk», språk/ begrepsutvikling, 

sosial setting, inkludering, barns medvirkning osv. Det legges vekt på at barna smaker på maten før 

de sier at de ikke liker. De voksne spiser maten sin sammen med barna. 

Kl: 14.00  serveres frukt, og mat fra egne matbokser. Knekkebrød til barn som har spist opp maten 

sin. Dette skjer som oftest ute eller i grillhytta for 3-, 4- og 5-åringene. 

 

Mosvik barnehage: Barnehagen serverer lunsj i barnehagen ca. 1 dag pr. uke, og i tillegg når barn har 

bursdag. Lunsjen kan være smøremåltid med brød og pålegg, varmretter som grønnsaksuppe, 

fiskekaker med grønnsaker, samt ulik turmat. Noen ganger er barna delaktige i 

forberedelsesprosessen, og andre ganger er det en voksen som lager maten. 

 

Sandvollan barnehage: På Sandvollan får barna brødmåltid til lunsj i perioden oktober til april/mai. 

De får også grøt en gang i uka. Frukt alle dager, hele året.  

I resterende periode har barna med seg matboks til både frokost, lunsj og frukt. 



De private barnehagene tilbyr smøremåltid hver dag og tilbyr varm mat en til to ganger i uka. 

 

Oppsummering:  

Det bør jobbes med måltid som pedagogisk aktivitet i hele Inderøybarnehagen. 

Det kan være at de kommunale barnehagene bør se litt nærmere på hvordan praktisk organisering av 

måltidet gjennomføres i de private barnehagene. 

Det kan se ut som det er et uutnyttet potensial når det gjelder bruk av kostpenger, og hva som tilbys i 

den enkelte barnehage.  

 

 

SKOLEN 

Rådmannen har en dialog med skolene/rektorene hvorvidt man kan få til et bærekraftig skolemåltid 

som er bra for miljøet og for elevenes helse - og som fremmer læring. Lokaliteter er på de fleste 

skolene en utfordring, og det samme er praktisk organisering. Et alternativ som kan å 

utvikles/videreutvikles er samarbeid med næringslivet i Inderøy og frivilligheten. Man bør også se 

nærmere på mulighetene for elevmedvirkning. Å få på plass avtaler med næringslivet/private 

bedrifter, kan også hindre matsvinn. 

 

Status barneskolene 

De seks barneskolene har ikke et fast skolemåltid per måned, men har noen fellesmåltid gjennom 

skoleåret. I tillegg er det en del av skolene som har skolefrukt – enten gjennom abonnement – eller 

som et tilbud fra frivilligheten. 

SFO har måltid hver dag – vanligvis smøremåltid, av og til varm mat.  

 

 Røra skole har per i dag ikke noen form for matservering utover «happeninger» som 

skolefrokost for 1.klasse, høstsuppe, påske-lunsj, julegrøt og vaffelservering to ganger i året. 

Skolen oppfordrer foreldre til å melde seg på fruktabonnement.  

Skolen søkte Fylkesmannen om midler til skolemåltidsprosjekt, men fikk avslag. 

 

 Sandvollan skole har i stor grad samme ordning Røra skole; enkelte «happeninger» som 

julegrøt, vaffelservering o.l. I tillegg har mellomtrinnet bestemt seg for å servere enkel 

mat/brødmat ca. en gang pr. mnd.  

Skolen har et samarbeid med saniteten om frokost for 1.klassinger. Det er ikke søkt om 

midler til skolemåltidsprosjekt, men det har vært tatt opp i elevråd flere ganger.  

 

 Utøy skole har ikke skolemat. Det serveres kun mat/lunsj på spesielle dager; julelunsj/grøt, 

servering på Samefolkets dag, påskelunsj. 1. klassingene får lunsj 1. skoledag; et samarbeid 

med saniteten. Skolen har hatt skolefruktordning.  

 

 Lyngstad skole har felles lunsj en gang i måneden, der elever og ansatte spiser sammen i 

grupper på tvers av klasser. Dette er først og fremst som et ledd i vennskapsukearbeidet og 

med fokus på skolemiljø. Det varierer om det serveres elevene mat eller drikke - eller om de 

bare spiser egen matpakke. Inneværende skoleår har skolen hatt vennskapslunsj, julelunsj, 

nyttårslunsj og planlegger påskelunsj og nasjonallunsj etter hvert. Ut over dette har ikke 

Lyngstad skole felles måltid. 

 



 Mosvik skole har et samarbeid med Sør-Verran Helselag som serverer frukt og skolelunsj på 

skolen. Det serveres skolelunsj (smøremåltid) to ganger per halvår, og skolefrukt en gang per 

måneden. Helselaget har også, sammen med hovedkontoret for Nasjonalforeningen for 

folkehelse i Trøndelag, lagt til rette for en temadag for mat og helse på skolen våren 2019. Vi 

samarbeider for å få til en slik dag våren 2020 også.  

 

Sør-Verran Helselag har tatt initiativ overfor andre frivillige organisasjoner for om mulig 

kunne samarbeide om flere måltider i løpet av året. Til nå er det helselaget som har 

finansiert det hele. 

 

Elevene setter stor pris på dette innslaget i løpet av skoleåret. Her får de ikke bare sunn og 

næringsrik mat, men de får også oppleve felleskapet rundt et måltid.  

Under skolelunsjen samles alle elevene for å spise sammen. Skolefrukt blir servert ferdig 

oppskåret på fat som klassene henter og spiser i sine klasserom.  

 

 Sakshaug skole har av og til matservering, ved spesielle anledninger, slik de andre skolene 

beskriver. FAU har ønska å bidra til å prøve ut en modell for smøremåltid som kan være 

gjennomførbar, og har sponsa brød og pålegg for alle klassene; en gang per semester. 

Foresatte har kommet med maten på skolen samme morgen, og gjort det klart. Klassene har 

henta til rommene sine, og satt fram maten der. FAU har også sponsa skolefrukt til alle en 

dag. 

 

Inderøy ungdomsskole 

Ved Inderøy ungdomsskole er det et felles lunsjmåltid pr. måned for alle elevene. Dette er et prosjekt 

som ble igangsatt ved skolestart 2019-2020. Det er etablert et fast samarbeid med Frivillig Inderøy 

som hjelper til med organisering og servering av måltidet. De har igjen inngått et samarbeid med bl.a. 

Saniteten som stiller opp og hjelper til ved måltidene. I tillegg er det etablert et samarbeid med 

næringslivet; Ystgård Gartneri, Inderøy slakteri, Gangstad gårdsysteri m.fl. For at dette skal kunne 

gjennomføres på en bra måte, må skolen ha bistand, og rektor framhever at kantina i AKSET også er 

en viktig aktør for å få til et trivelig og godt skolemåltid. 

 

Næringssjefen Trygve Wannebo har godkjent en søknad om støtte til tiltaket på kr. 40.000 gjennom 

Næringsfondet. Pengene går til ulike hjelpemidler som bestikk m.m. 

 

Det er også sendt en søknad om tilskudd til Fylkesmannen innen frist 01.02.20. Målet er at elevene 

skal kunne bidra i tilberedelse av lunsjen og /eller serveringa av den. Det er ønskelig at lunsjen er 

kortreist, og at det lokale næringslivet kan få vist frem noen av sine produkter. Skolen vil at flest 

mulig aktører fra lokalt næringsliv skal få vist seg frem, og det er derfor gjort en henvendelse til fem 

nye aktører for vårhalvåret. Det er i tillegg viktig og ønskelig med et bærekraftig fokus. 

 

Vedtak: Rådmannen oppfordres til å intensivere arbeidet med eiermelding for kommunens eierskap  
Oppfølgingen er ikke påbegynt ennå. 

 
 
 
 



Årsprognose for 2019 pr 05.02.2020 
Inderøy kommunes regnskap for 2019 skal avlegges 15.2.2020. Rådmannens prognoser for 

årsresultat for 2019 baserer seg på regnskapet pr 4. februar dvs. et regnskap som ikke er avsluttet. 

Det pågår årsoppgjørsarbeid som blant annet innebærer at regnskapstall kan bli endret. Det gjenstår 

arbeid med avstemminger og annen kvalitetssikring. Rådmannens prognose for årsresultat vil derfor 

være et anslag som er beheftet med usikkerhet.  

 

Rådmannens prognose for regnskapsresultat for 2019 viser et mindreforbruk i størrelsesorden 6—10 

mill. kroner.  I 2019 er det budsjettert med netto avsetninger til fond på 6 mill. kroner. Dette 

innebærer at netto driftsresultat vil utgjøre anslagsvis 6 mill. kroner mer enn anslått mindreforbruk. 

Netto driftsresultat anslås til å ligge i størrelsesorden 12 – 16 mill. kroner som vil si 2 % - 2,5 % av 

brutto driftsinntekter. Dette vil være betydelig bedre enn budsjettert og prognoser for i 

økonomirapport for 2. tertial.  

 

Anslått mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter knyttet til skatteinntekter og 

rammetilskudd på i overkant av 6 mill. kroner. Dette er betydelig bedre enn prognoser for andre 

tertial. Kommunen har også i de to foregående år fått mer skatteinntekter enn budsjettert. Likevel er 

det viktig å presisere at dette er å regne som én-gangs inntekter som man ikke kan ta høyde for i 

påfølgende budsjettår (2020). Rådmannens prognoser for frie inntekter har basert seg på 

prognosemodell fra KS.  

 

Prognosene gir indikasjoner på en innsparing for netto renteutgifter på anslagsvis 2,5-3 mill kroner 

og mindreutgifter til pensjon anslagsvis 6 mill. kroner. Regnskapet viser mindreutgifter til 

lønnsoppgjøret for 2019 på omlag 1,5 mill. kroner. 

 

Prognosen for driften av virksomhetene i 2019 viser et merforbruk – anslagsvis 7 mill kroner. Dette er 

i hovedsak knyttes til virksomhetsområdene oppvekst og NAV. Dette er betydelig mer enn det 

rådmannen anslo i økonomirapport for andre tertial, der prognosene utgjorde merforbruk på 2 til 3 

mill kroner. Merforbruket innen oppvekst er betydelig og vil utgjøre i størrelsesorden 5 til 6 mill. 

kroner.  

 

Rådmannens prognoser for det enkelte virksomhetsområde viser: 

 

Politisk virksomhet ligger an til et merforbruk i størrelsesorden 0,6 - 0,7 mill kroner. 

 

Administrasjon anslås å være i balanse.  Her inngår enhet sentraladministrasjon og plan, landbruk og 

miljø. 

 

Oppvekst. Merforbruket innen oppvekst anslås til 5-6 mill kroner. I andre tertial rapporterte 

rådmannen om et merforbruk anslagsvis 2,5 til 3,5 mill kroner og rammen ble styrket med 2 mill. 

kroner. I tillegg ble det iverksatt arbeid med å finne kostnadsreduserende tiltak. Regnskap for 2019 

viser at tiltak ikke har vært tilstrekkelig.   

 

Merforbruket knyttes til følgende forhold:  

For barnehagedriften skyldes merforbruk i hovedsak tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne som 

det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet/nye barn med behov.  Merforbruk pga. 

aktivitetsøkning i en privat barnehage som medfører økt tilskudd.  Mindreinntekter knyttet til 



foreldrebetaling som skyldes lav betalingsevne. Merutgifter til tilskudd til private barnehager, samt 

merkostnader til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner. 

 

For grunnskole skyldes merforbruket blant annet mindre refusjonsinntekter enn budsjettert, noe 

som skyldes blant annet KS sitt rådmannsutvalg sine føringer om at alle Trønderske kommuner skal 

ligge på en felles sats for skoleplass og felles satser for timer til spesialpedagogisk hjelp og assistent 

timer. Videre har kommunen merforbruk til svømmekjøring, samt merforbruk knyttet lønn, og da 

spesielt innleie av vikarer. Merforbruk lønn gjelder spesielt i barneskolene. 

  

Kommunen har i 2019 inngått et forlik i forbindelse med en arbeidsrettssak, og har i den forbindelse 

merutgifter, som det ikke er funnet inndekning for.  

Rådmannen vil foreta en nærmere analyse av merforbruket og avgi kommentarer i årsrapporten. 

 

Helse og omsorg. Det anslås et mindreforbruk på anslagsvis 0,6 mill kroner. 

 

NAV. I andre tertial rapporterte rådmannen om et utfordringsbilde på vel 1,2 mill kroner utover 

vedtatt styrking av rammen i første tertial. Prognoser for 2019 antyder et resultat på anslagsvis 1,4 

mill kroner i overforbruk. 

 

Kultur anslås å være i balanse. 

 

Eiendom og kommunalteknikk. Det anslås et mindreforbruk på anslagsvis 1 mill kroner.  

 

Vann og avløp. Selvkostkalkyler er ikke avsluttet, men det anslås at selvkostfond for vann vil bli 

styrket, mens avløp avsluttes med et merforbruk som i 2019 blir belastet driften og tilbakeføres 

senere år. 

 

Næring. Prognoser for næring viser et lite mindreforbruk, i størrelsesorden 0,2-0,4 mill. kroner. 

 

Rådmannen arbeider med analyser av regnskapet og vil gi forklaringer på avvik i årsrapporten. 

Lensmyra Næringspark: 

Inderøy kommune har hatt møter med Steinkjer kommune tidligere og hvor siste møte ble avholdt 

06.02.20. Her ble kostnadsplan for prosjekt i fase I – tilsvarende kart felt A, B, C og D – totalt ca. 100 

daa framlagt og diskutert.  Plankart vedlegges. 

 

Man ble også enig om å forberede en politisk sak i begge kommuner. Det ble også diskutert en 

fordeling av eierforhold. Ved opparbeidelse av tomtene beskrevet som A1, A2 osv. – krever dette at 

tomtene kjøpes ut som råtomter. 

 

Prosjekteierskap må avklares før prosjektet utlyses. Eiersits ble diskutert hvor Inderøy sitter på 

majoriteten av eierandeler og Steinkjer har en mindre andel – anslagsvis 70/ 30 eller 75/ 25. Størrelse 

på egenkapital avhenger av hvor stort område som skal gjøres klart i fase I. Totalt er dette i 

størrelsesorden 100. Vårt forslag er å ferdigstille områdene A, B og D som vist på kart.  

 

Både Steinkjer kommune og Inderøy kommune er enige om å legge fram politisk sak i form av en 

intensjonsavtale som beskriver omfang av samarbeid og vilkår som skal gjelde. Dette med tanke på 

oppstart av prosjekt med anbud, eierandeler i selskap, styre osv. Denne legges fram som en politisk 



sak og behandles ved første anledning i begge kommunestyrer. Dette er den raskeste måten å sørge 

for framdrift i saken. 

 

Alle planer er nå ferdigstilte og vil danne grunnlaget for et anbudsdokument. Konkurransegrunnlaget 

for en totalentreprise i fase I, er snart ferdigstilt. Vi forutsetter at saken er politisk behandlet og 

godkjent i begge kommuner før oppstart. Etablering av et utbyggingsselskap kan skje parallelt med 

dette. 

 

 


