
Rådmannen orienterer pr. 25. mars 2020 

Status Koronaberedskap 

Overordnet kriseledelse 

Siden siste orientering, er det avholdt tre møter i kommunens overordnete kriseledelse. Status pr. 

25.03.2020 er at det er ca. 70 personer som er testet for Koronaviruset. I alt er det fire personer som 

har testet positiv for viruset. Dette vil si at det er påvist ett tilfelle til i dag. Smittesporing pågår, og i 

denne sammenheng er det tatt tester av de som har vært i kontakt med vedkommende og viser 

symptomer. Svar på disse prøvene avventes. 

Det understrekes at oppdatering av antall smittede kan være utdatert i løpet av kort tid. Det henvises 

til kommunens hjemmeside hvor vi fortløpende orienterer om antall påviste smittetilfeller. 

Oppdateringer legges ut hver dag ved ca. 15-tiden. 

Som kjent skal alle skoler og barnehager fortsatt være stengt til over påske. Dette vil si at alle elever 

fortsatt skal få hjemmeundervisning i en god stund framover. Det rapporteres om at det er etablert 

gode opplæringstilbud, og at elevene har jevnlig kontakt med sine lærere. 

 

Oppvekst 

Som følge av forlenget stengetid, er det økt fokus på å fange opp de barna/elevene som vil kunne ha 

behov for ekstra oppfølging. Dette skjer i samarbeid mellom oppvekstsektoren, helsestasjon inkl. 

kommunepsykologen og barnevernet. 

 

I samarbeid med avdeling for psykisk helse og rus, skal det også vurderes hvor vidt det må etableres 

et ekstra tilbud til innbyggere som kan få økte psykiske problemer på grunn av påkjenninger for 

eksempel som følge av at man er permittert. Vi vil nok møte en del kapasitetsmessige utfordringer 

innenfor denne tjenesten, men man forsøker å øke kapasiteten gjennom å engasjere pensjonerte 

ressurspersoner med nødvendig kompetanse.  

 

Helse og omsorg 

Innenfor omsorgstjenesten har man klart å sikre tilfredsstillende bemanningsplaner fram til påske. 

Dette til tross for at det er ca. 55 medarbeidere som sitter i karantene. Det rapporteres om at det, 

utover den ene smittede, ikke er påvist Koronasmitte blant helsearbeidere som er testet. Som en 

følge av at det er forholdsvis mange som sitter i karantene, har vi fortsatt måtte redusere 

tjenestetilbudet. Blant annet aktivitetstilbudet og hjemmehjelpstilbudet er stoppet inntil videre. Vi 

har imidlertid en god dialog med brukere om dette. Det har meldt seg 40 frivillige til tjeneste med 

helsefaglig bakgrunn, noe som er svært gledelig 

 

Smittevernutstyr 

Vi har fortsatt begrenset tilgang til smittevernutstyr, selv om næringslivet bidro positivt etter at vi 

gikk ut med spørsmål om bidrag. Det foregår imidlertid en kartlegging av utstyrsbehovet i regi av 

fylkesmannen og vi forventer å få vår andel av det smittevernutstyret som blir sendt ut fra det 

nasjonale distribusjonspunktet. 

 

Omdisponering av ansatt til helse og omsorg 

Rådmannen forventer at det i løpet av forholdsvis kort tid må settes i verk tiltak for å kunne sikre 

tilfredsstillende bemanningsnivå, primært innen helse. Dette vil blant annet si at vi må forberede oss 

på å ta i bruk virkemidler som for eksempel: ansatte må omdisponeres til andre oppgaver, øke 

stillingsandelen til de som er deltidsansatte, endring i ferieplaner.  

 



Inderøy kommune og organisasjonene står samlet om å løse koronakrisen 

Det er etablert en god dialog med tillitsvalgtapparatet om dette og det ble avholdt et ekstraordinært 

møte i Forum for tillitsvalgte, hvor dette var tema. I denne sammenheng henvises det til vedlagte 

notat som Forum for tillitsvalgte sluttet seg til i møtet den 25. mars (notat Inderøy kommune og alle 

organisasjonene står nå samlet for å løse koronakrisen!). Det er også planlagt et ekstraordinært møte 

i AMU den 1. april. Fra og med den 25. mars deltar en representant fra organisasjonene (HTV i 

Fagforbundet) på vegne av alle organisasjonene i kommunens overordnete kriseledelse. 

 

Generelt 

Det er opprettet kontakt med både heimevernet og politikontakten for å få avklart hva de kan bidra 

med. Fra og med den 25. mars deltar kommunens politikontakt i kommunens overordnete 

kriseledelse. 

 

Vi har fått en del henvendelser fra hytteeiere som ber om å få lov til å benytte egen hytte i Inderøy 

kommune. Alle henvendelser blir besvart med at vi følger nasjonale pålegg om at man skal oppholde 

seg i den kommune hvor man er registrert i folkeregisteret. Dette vil si at hyttebeboere ikke kan 

bruke hytta si, inntil det kommer andre føringer fra statlig holdt. Dette gjelder for alle hyttebeboere, 

også for de som bor i nabokommunen. Grunnen for at vi har vært så restriktiv er at vi ikke har 

kapasitet til å saksbehandle alle henvendelser som kommer. Vi ser oss derfor nødt til ha en lik 

tilnærming for alle. 

 

Det er registrert større folkeansamlinger på våre friluftsområder, særlig på fridager og finværsdager. I 

denne sammenheng vil vi gå ut med en anmodning om å ta hensyn til de faglige råd om at man skal 

holde avstand når man møtes. Dette vil blant skje ved medieoppslag og plakater som henges ut på 

utvalgte friluftsområder. Dette gjøres i samarbeid med frivilligheten. Det er en målsetting å ha dette 

på plass i god tid før påsken. 

 

Møte med Fylkesmannen 

Rådmannen har deltatt i møte med fylkesmannen hvor det blant annet ble informert om at toppen 

av pandemien forventes å komme i sommerperioden. Dette vil si at hele organisasjonen, politisk 

ledelse inkludert, må forberede seg på at denne situasjonen kommer til å vedvare og at vi må 

forvente økt antall smittede i kommunen, selv om det er satt i gang drastiske smittebegrensende 

tiltak. 

 

 

Status forsering av diverse prosjekter 
I formannskap 20.02.20 ble følgende vedtak gjort: For å bidra til aktivitet i en krevende tid bes 

Rådmannen vurdere om noen prosjekter kan forseres, og legger fram sak for fsk. 

Innen enhet Eiendom har man hatt en ringerunde til leverandører på Inderøy for å høre hvordan det 

ligger an med ordrereservene. Basert på dette vil man forsøke å legge til rette for å gjennomføre 

tiltak innen eiendom som man har behov for å gjøre likevel, men som man prioriterer å få 

gjennomført nå fremover. Tilbakemeldingene så langt er at det stort sett går greit for de fleste, men 

med noen unntak. Enheten jobber nå med å samle opp en liste over jobber man ønsker utført, for så 

å gjøre henvendelser i markedet basert på de tilbakemeldingene vi har fått. Her vil det være en rekke 

mindre småtiltak som går under terskelverdiene i anskaffelsesregelverket, og man unngår da de 

formelle prosedyrene. Likevel skal man sikre seg at man har god markedspris på tilbudene. Ut over 

dette vil man fokusere på å holde god fremdrift i de store investeringsprosjektene innen helse og 

oppvekst. 



For veg, vann og avløp har man i kontinuitetsplanleggingen belyst potensielle utfordringer rundt det 

å klare å opprettholde tjenesteytingen, og da spesielt produksjonen av vann og distribusjon av 

vannet. Sett i lys av dette ønsker man å dreie enhetens kapasitet over på vannområdet. Man 

vurderer det slik at man klarer å gjennomføre mer arbeid per intern kapasitet gjennom relativt enkle 

prosjekter med utskifting av vannledninger, enn man klarer med vegoppgraderinger. Utskifting av 

vannledninger har også den ekstra gevinsten at det gjør vanndistribusjonen mer robust, i en tid der vi 

vil være ekstra sårbare for driftsbrudd kombinert med mindre tilgjengelig arbeidsstokk. Når det 

gjelder de vedtatte veginvesteringene for 2020, ligger man allerede et stykke etter, og det virker 

utfordrende å få tildelt en kontrakt i tide til å rekke årets asfalteringssesong. Man ønsker dermed å 

sette dette prosjektet på vent, med unntak av gatelysprosjektene, og heller bruke intern kapasitet til 

å forsere prosjekt innenfor vann og avløp. 

 

Samtidig er det viktig å huske at man har vegprosjektet som det er skjøvet på i lengre tid. Da spesielt 

veg inn til Vennesborg. Her er man fremdeles helt i oppstartsfasen for prosjektering, og det er et 

prosjekt som vil kreve en del kapasitet. I tillegg til at prosjektet burde vært gjennomført for en god 

stund siden, er det også en forutsetning for gjennomføring av stiprosjektet på Vennesborg. 

Stisystemet innbefatter trimtrapp opp til Vennesborg og stisystemer til Skjennhaugen og Hastadsaga. 

Det er søkt om finansiering via spillemidler på ca. kr. 800.000, og dette vegprosjektet har blitt en 

forutsetning for å få gjennomført stiprosjektet. De er også avhengig av tillatelse fra grunneier som 

igjen venter på at veganlegget skal ferdigstilles. En nedprioritering av dette prosjektet vil 

sannsynligvis føre til at det ikke ferdigstilles i 2020. 

 

I utgangspunktet hadde man prosjekter som utnyttet enhetens kapasitet fullt ut, og vel så det. 

Situasjonen med koronaviruset, tilhørende hjemmekontor, og kontinuitetsplanlegging har ikke 

bidratt positivt til kapasiteten. Det er med andre ord ikke realistisk å regne med større kapasitet til å 

gjennomføre prosjekter enn man hadde i utgangspunktet. I kontinuitetsplanleggingen må man også 

legge opp til at man på et tidspunkt vil ha halv bemanning i enheten. Rådmannen ønsker derfor å 

heller vri innsatsen over på prosjekt der man ser for seg å kunne handtere større økonomisk aktivitet 

per intern kapasitet. Innen vann og avløp har man og større anledning til å kjøre enkle anskaffelser 

gjennom forsyningsforskriften, og med det bruke begrensede anbudsrunder der man velger 

entreprenørene i konkurransen selv. Basert på tilbakemeldingene fra aktuelle tilbydere, er det 

velkomment med økt aktivitet fra kommunale anlegg fremover. Dette kan igjen gi grunnlag for gode 

konkurransedyktige priser for abonnentene. 

 

Per 25.mars har man allerede satt i gang 3 større vannledningsutskiftinger og nybygging av 

pumpestasjon for råvann fra Vådalsvatnet. Et av disse prosjektene er allerede en 

omprioritering/forsering på grunn av driftsutfordringer med ledningen siden budsjettet ble lagt. 

 

Prosjekt Kostnad Budsjett Oppr. 
budsjettår 

Tildelt entr. 

Eternitt Bruåsen-Leira 3 mill 2,9 mill 2019/2020 
og 2021 

Beistad maskin 

Eternitt Ålberg- 
Venåsen 

1,7 mill 1 mill 2020 Farbu & Gausen 

Eternitt Loavegen v 
Vollan 

1,3 mill 2 mill. (men da lenger 
strekke) 

2021/2022 Farbu & Gausen 

Pumpestasjon 
Vådalsvatnet 

1 mill 1,2 mill 2019 Bremset 



 

På siden av nevnte prosjekter ligger det inne et komplett investeringsprogram for avløp også. Noen 

av disse må man nedprioritere i 2020 for å kunne forsere vannprosjekter. Dersom pandemien 

resulterer i redusert kapasitet, vil enda flere prosjekter måtte bli nedprioritert. Helt umiddelbart ser 

man at prosjekter som Sanering av minirenseanlegg Tømtåsen, og Slamavskiller Sundsnesset må 

nedprioriteres. Ingen av disse prosjektene er kritiske å få gjennomført i 2020. 

Under kommer en liste over prosjekt som man ser man med fordel kan forsere. Av hensyn til 

vektssesongen i landbruket har man bevisst unnlatt å prioritere anlegg som går over dyrka mark. 

Man har tolket oppdraget dithen at man ønsker en oversikt over prosjekt som man kan igangsette så 

snart som mulig. 

 

Prosjekt Kostnad Budsjett Oppr. 
budsjettår 

Eternitt til høydebasseng 
Kjelåsen 

1,2 mill Ikke i økonomiplanen, men en 
naturlig forlengelse av utskiftinger i 
2020. 

 

Utskifting av kummer, 
separering av avløp og vann 

2 mill 1 mill 2020 

Utskifting PVC-ledning 
Hustadlandet 

1 mill 1 mill 2021 

Råvannsledning fra 
Vådalsvatnet inn i Røflo VBH 

2,5 mill Ikke i økonomiplanen, men en 
naturlig etterfølger av ny 
pumpestasjon. 

 

 

Dersom vekstsesongen for landbruket ikke skulle vært hensyntatt, har man 3 prosjekt til med 

utskifting av eternitt: Øynheim-Lussitorget, Krogskorsen-Stubergkorsen, Leira-Næssplassen. 

Med hensynet til enhetens samlede kapasitet, kontinuitetsplanlegging, og sårbarhet ved bortfall av 

enkeltpersoner, vil det være ønskelig å utnytte det handlingsrommet man tolker regjeringen har gitt 

for endringer i inngåtte kontrakter den 16. mars. På grunn av situasjonen rundt koroanaviruset er det 

endret på regelverk rundt blant annet anbudsfrister m.m. Det er et eget avsnitt for endringer i 

inngått kontrakt. Her åpnes det for at koronautbruddet fører til behov for forlengelse av eksisterende 

kontrakter. Denne skal ikke vare lenger enn nødvendig osv. 

 

Med begrunnelse i en utfordrende kapasitetssituasjon internt, der man må planlegge med en 

ytterligere forverring, velger vi å tolke det som at man nå har mulighet til å forlenge driftsavtaler som 

man ellers måtte lagt ut på anbud i år. Dette gjelder helt konkret vinterdriftsavtalene for Straumen, 

Røra og Sandvollan. Arbeidet med anbudsgrunnlaget har stoppet helt opp i mars, og man ser det vil 

bli veldig vanskelig å klare å få ut dette innen mai. Med tanke på bestillingstid for traktor og utstyr, 

burde kontraktene vært tildelt senest i mai. Når man nå skal fokusere intern kapasitet på tiltak innen 

forsyningssikkerhet for vann, vil det bli enda mer utfordrende å prioritere denne 

anbudskonkurransen. 

 

Rådmannens vurdering er dermed at man i lys av kontinuitetsplanleggingen med fordel bør forlenge 

vinterdriftsavtalene med en ekstra sesong for å frigjøre kapasitet, og ikke gjøre seg så sårbar for 

bortfall av personale. Ved bortfall av 1 person i enhetens administrasjon, vil man nesten være ute av 

stand til å gjennomføre investeringsprosjekter. 



Rådmannen har lagt ut en intensjonskunngjøring på Doffin for å varsle markedet om at vi vil forlenge 

kontraktene. Man venter da 10 dager før man inngår kontraktsforlengelsene, og gir med det andre 

tilbydere muligheten til å eventuelt klage på avgjørelsen. 

 

Oppsummert vil rådmannen legge til rette for å øke kommunal aktivitet innen teknisk sektor. I og 

med at man må planlegge med redusert bemanning i koronasituasjonen, må man prioritere å 

gjennomføre enklere prosjekter som krever mindre forarbeid og oppfølging under gjennomføring. 

Man må også prioritere ned prosjekter. Man må benytte seg av det handlingsrommet regjeringen har 

gitt til å forlenge inngåtte kontrakter, og med det utsette anskaffelsesprosesser og spare intern 

kapasitet. 

 

Status oppdrag om å betale faktura før forfall 
ITRL behandler alle inngående faktura fra leverandører og sørger for remittering/utbetaling ihht. 

rutiner og økonomireglement til kommunene. 

Prosessen er slik: 

- Leverandørene sender faktura til kommunen: EHF-faktura, epost eller papir 
- Faktura registreres i økonomisystemet Agresso ihht opplysninger på faktura dvs beløp, 

fakturadato, forfallsdato mm 
- Faktura går til godkjenning av først attestant så anviser i kommunen (ut fra oppgitt referanse 

på faktura) 
- Når faktura er anvist, blir den bokført og er da klar til utbetaling/remittering 
- ITRL kjører remittering/utbetaling på alle anviste/bokførte faktura. Faktura overføres til bank 

og ligger klar for å bli betalt til leverandør på forfallsdato 
 

Spørsmål om å endre forfallsdato: 

- Faktura registreres i Agresso ut fra opplysninger på faktura pr leverandør. Forfallsdato som 
står på faktura blir registrert. 

- Prosessene går digitalt og med mye automatikk – minst mulig manuell behandling. 
- Forfallsdato må ev endres på faktura som ligger klar til betaling i banken, og det må gjøres 

manuelt. 
- Det vil være forholdsvis ressurskrevende å endre forfallsdato manuelt. Dette må også ses i lys 

av at ITRL jobber fortløpende med kontinuitetsplanlegging som tar utgangspunkt i redusert 
bemanning, og dermed også prioritering og nedprioritering av oppgaver. I denne 
sammenhengen må kritiske oppgaver prioriteres. Ekstra-oppgaver må vurderes nøye i den 
situasjonen vi er i nå. 

 

Det beste tiltaket i kommunene vil være å få godkjenningen av faktura (attestering og anvisning) til å 

bli utført uten store forsinkelser. Økonomisjefen følger med på dette. 

Noe som også kan bli en utfordring hvis sykefraværet øker pga korona. 

Faktura skal ikke ukritisk godkjennes – det skal kontrolleres og følges opp at varer/tjenester faktisk er 

levert. 

 

 

Økonomiske konsekvenser av Koronautbruddet 
Med utgangspunkt i det pågående Koronautbruddet har rådmanns-/kommunedirektørkollegiet hatt 

et ønske om å skaffe seg et felles utgangspunkt for behandling av innbyggerspørsmål angående 

økonomi. 

Derfor fikk økonomisjefene på Innherred blant annet følgende oppdrag: 



 «Kommunedirektørene/rådmennene i Levanger, Verdal, Steinkjer og Snåsa ønsker å ha felles 

retningslinjer for behandling av spørsmål ang frafall av leieinntekter mm. Økonomisjefene, (…) 

utfordres til å lage forslag til ens praksis for 

 Leie haller og idrettsanlegg 

 Kulturbygg 

 Andre bygg kommunen leier ut 

 Eventuelle utsettelser/ettergivelse av kommunale avgifter (inkl eiendomsskatt) 
 

Med utgangspunkt i dette oppdraget, har man kommet fram til følgende: 

 

 Eiendomsskatt 
Økonomisjefene foreslår ingen endring i regimene på nåværende tidspunkt. Vi starter ikke 
administrativt en prosess for å redusere eiendomsskatt, men kartlegger konsekvens av om det 
eventuelt skulle bli satt på dagsorden. Generelt må kommunene være fleksible i håndtering av 
spørsmål knyttet til betalingsutsettelse. Slike spørsmål må håndteres individuelt, ikke gjennom 
en felles ordning for alle. Kommunestyret kan vedta lettelser i ved å senke eiendomsskatten, det 
er ikke avklart av KS om dette kan vedtas kun for næringseiendommer. 
 
Jf. eiendomsskatteloven § 25 kan kommunen innvilge betalingsutsettelse. Normalt er det 
skattyter som anmoder om dette. Kommunen kan aktivt gå ut å informere om muligheten. Dette 
kan både næringsdrivende og privatpersoner benytte seg av. Pågangen kan bli stor og 
kommunen bør derfor sikre at det er tilstrekkelig med ressurser til å behandle sakene. 
Det bør settes noen klare kriterier for å få en rask og effektiv saksbehandling. For enkeltvedtak vil 
det også bety klageadgang og klagebehandling i sakkyndig klagenemnd. 
 
Individuelle vedtak av formannskapet om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. 
Jf. § 28 kan formannskapet sette ned eller ettergi eiendomsskatt. Dette vil være individuelle 
vedtak. For enkeltvedtak vil det også bety klageadgang og klagebehandling i sakkyndig 
klagenemnd. 
 
Et eventuelt bruksforbud for fritidseiendommer i en periode gir ikke grunnlag for lettelse eller 
fritak for eiendomsskatt. 
Men som for andre eiendommer kan eier søke om nedsettelse/fritak hvis det for eksempel 
foreligger en vanskelig økonomisk situasjon som gjør at det virker urimelig å kreve inn skatten. 
Her må kommunen være klar over at vedtak begrunnet med økonomiske vanskeligheter kan 
sette presedens.  
For 1.termin er det regnskapsført inntekt på 1,1mill på næring. Det utgjør kr. 275 000 pr. måned. 
 
For 1.termin er det regnskapsført inntekt på 4.5mill på bolig/fritid. Det utgjør kr. 1 125 000 pr. 
måned. En generell utsettelse eller nedsettelse vil med andre ord kunne gi kommunen 
likviditetsutfordringer. 
 

 Barnehage og SFO 
Tjenester vi ikke levere bør vi heller ikke kreve betaling for. Når det gjelder barnehage og SFO har 
faktura for mars allerede blitt produsert og sendt ut. Det anbefales at det ikke faktureres for 
disse tjenestene i april. Avregning foretas i etterkant når vi vet mer om hvor langvarig denne 
spesielle situasjonen blir. 
 
 
 
 



 Husleie 
Vi ettergir ikke husleie i kommunale boliger, dette med bakgrunn i likebehandling av leietakere 
mellom det offentlige og private utleiemarkedet. Det er NAV som er rett adresse hvis 
privatøkonomien blir vanskelig.  
 

 Skjenkeavgifter 
Kommunene krever ikke inn skjenkeavgifter for den perioden skjenkestedene er forhindret i å 

skjenke. Fakturaer må reduseres forholdsmessig.  

 

 Kultur 
Økonomisjefene er av den oppfatning at kommunen ikke tar betalt for det vi ikke levere på dette 
området heller eks. stengte hus. Vi fakturerer ikke leie av bygg, idrettsanlegg som baner og 
svømmehaller. Innbyggere som har kjøp periodekort etc. i svømmehaller (eller til andre 
aktiviteter) får dette kompensert gjennom at avtaleperioden forlenges tilsvarende den tid 
anlegget er stengt. Tilskudd til frivilligheten avkortes ikke, men betales ut som forutsatt. Vi må 
imidlertid se til at frivilligheten ikke dobbelkompenseres jfr. statlige støtteordninger. Når det 
gjelder kulturskolene i kommunene er vi i dag usikre på hvilket tilbud som gis elevene. Rektor ved 
kulturskolen i Steinkjer gis i oppdrag å kartlegge hvordan de ulike skolene har løst undervisningen 
så langt.  

  

 Næringsaktører 
Det oppfattes fra politisk hold i kommunen at tiltak for å avlaste næringslivet er viktig. Det 
oppleves vanskelig å finne en regel/rutine som er gyldig i alle tilfeller. Det oppleves stor forskjell i 
næringslivets utfordringer for tiden. Vi har områder hvor det er full stopp, mens andre aktører 
tjener gode penger for tiden. Spørsmålet om hva som er en kommunal oppgave er vanskelig å 
besvare i slike saker. Saker må vurderes individuelt etter hvert som de kommer, men det er viktig 
at næringssjefer (eller tilsvarende) har en tett dialog med næringslivets aktører nå). Viktig at vi 
ruter næringslivet videre inn i deres kanaler, og at vi er klar over at næringslivet har fått sin 
redningspakke. I denne sammenheng bør det også foretas en individuell vurdering om evt. 
nedsettelse/utsettelse av husleie for de aktørene som driver sin virksomhet fra kommunale bygg. 
Det refereres i denne sammenheng hovedsakelig til Tindved og de aktørene innenfor 
kulturnæring som leier areal på Spiren. 
 

 Startlån 
Her har det kommet et skriv fra Husbanken (https://ekstranett.husbanken.no) fredag 20. mars 
som omhandler at pandemien gjør at mange trenger endrede vilkår på sine lån. Her står det: 
«Som følge av koronapandemien ønsker mange å endre nedbetalingsvilkår på startlånet sitt. 
Husbanken får mange henvendelser fra startlånskunder som har vært i kontakt med kommunen, 
men blir vist videre til Husbanken. Det er kommunen som har gitt lånet som veileder 
startlånsmottaker og eventuelt henviser til låneforvalter, som for eksempel Lindorff, for å søke 
betalings- eller avdragsutsettelse. Husbanken har ikke tilgang til å endre låntakers vilkår på 
startlånet.»  
Her bør vi være imøtekommende til de som får problemer, og å innvilge avdragsfrihet en periode 
anses som en god løsning. 
 

 Finans 
Kommunen må passe sin egen likviditet i perioden fremover. Vi ser at det kan knipe med store 
inntektstap på f.eks. skatt og økte utgifter innen spesielt helsesektoren fremover. Vi ser også at 
finansnæringen reduserer «antall typer» finansiering, så mulighetene blir færre og prisene kan 
stige fremover i et usikkert marked. Dette betyr at vi på generell basis ikke bør tilby leverandører 
fremskutt betaling. Samtidig skal vi være ekstra påpasselig med at vi betaler ut det vi skal til rett 

https://ekstranett.husbanken.no/


tid, slik at våre leverandører slipper å være bank for oss. Det henvises for øvrig til en egen 
orientering om dette i dette notatet. 
 

 Skatt 
En nedgang i skatteinntektene er sikkert slik situasjonen er nå. Her er kommunene lovt 
kompensasjon, men vi vet ikke når dette skjer. Kan det medføre likviditetsmessige utfordringer 
for oss? 

 
Avslutningsvis er det viktig å presisere at vi som kommuner må være fleksible i håndtering av 

spørsmål knyttet til betalingsutsettelse. Slike spørsmål må håndteres individuelt. Viktigheten ved å 

sørge for at kommunens funksjoner innen lønn, finans og fakturabehandling fungerer godt 

understrekes. Vi skal på generell basis ikke tilby leverandører fremskutt betaling. Samtidig skal vi 

være ekstra påpasselig med at vi betaler ut det vi skal til rett tid, slik at våre leverandører slipper å 

være bank for oss.  

Økonomiske konsekvenser av Koronautbruddet beregnes i etterkant av fremleggelsen av dette 

notatet, eget skjema for kartlegging vil også utarbeides. Nytt møte mellom økonomisjefene avholdes 

fredag 27. mars for gjensidig oppdatering og informasjon. 

 

Orientering om nasjonalt vedtatte økonomiske tiltak, mulige konsekvenser og 

behov for lokale tiltak 
De tiltak Storting og regjering har iverksatt i forbindelse med utbruddet av Korona-virus og 

bekjempelse av viruset, vil ha stor påvirkning på norsk økonomi.  Det er vanskelig å si hvor store 

konsekvensene vil bli, men vi vet at både enkeltpersoner, næringsliv og kommuners økonomi blir 

rammet.  

 

Regjeringens strategi med krisetiltak for å bidra til å stabilisere norsk økonomi, er inndelt i tre faser. I 

første fase ble det vedtatt strakstiltak. I neste fase vil regjerningen jobbe med ytterligere konkrete 

tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. Om det viser seg at virusutbruddet 

bringer økonomien inn i en lavkonjunktur, vil det bli fremmet forslag til bredere tiltak for å opprette 

holde aktiviteten i økonomien.  

 

Finanskomiteens innstilling 197 S om endringer i statsbudsjettet 2020 under kommunal og 

moderniseringsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, ble 

behandlet av Stortinget 19. mars.  I følge finanskomiteens innstilling til Stortinget er norsk økonomi i 

utgangspunktet sterk der arbeidsledigheten er lav, sysselsetting har steget over tid, lønnsomheten i 

næringslivet har vært god og økonomisk vekst har fram til nå ligger over trendveksten i økonomien. 

Norge har solide banker og et velfungerende og effektivt betalingssystem. I innstillingen heter det at 

norsk økonomi vurderes som solid, og at handlefrihet i den økonomiske politikken gjør at landet er 

rustet for å håndtere den økonomiske usikkerheten vi nå opplever. 

  

Stortinget vedtok 19. mars den første fasen med strakstiltak og etter dette er det også varslet flere 

tiltak rettet mot næringslivet.  Rådmannen vil i dette notatet orientere kort om tiltakene som er 

vedtatt. Rådmannen baserer sin orientering blant annet på informasjon fra KS.  

 

Det er allerede varslet at det vil komme en ny krisepakke på fredag 27. mars. Det gjøres også 

oppmerksom på at bildet endrer seg raskt, og dermed kan det ikke utelukkes at dette notatet ikke er 

helt utfyllende. Rådmannen vurderer det likevel som hensiktsmessig å orientere om dette siden det 

viser seg at informasjonen må hentes fra flere kilder og at man dermed lett kan miste oversikten.  



Skjønnsmidler til kommunene 

For å være best mulig rustet til å møte utfordringene, er det bevilget en redningspakke på 250 
millioner kroner til kommunene.   I første omgang har departementet fordelt 200 millioner kroner til 
fylkene etter innbyggertall, mens 50 millioner kroner vil bli fordelt senere. Trøndelag har fått 17,5 
mill. kroner av disse midlene. Fylkesmennene får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de 
kommunene som trenger det mest. Pengene skal dekke merutgifter som følge av Korona-utbruddet 
og tildeles som skjønnstilskudd. 
 
Stortinget har videre bedt regjerningen om å:  

 legge til rette for at samfunnskritiske funksjoner og andre offentlige instanser som skal 
håndtere de praktiske konsekvensene av korona-pandemien, som kommuner, helsevesen og 
Nav, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.  

 overfor kommunene bidra til at kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og 
unge, avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning, barnevernet og 
krisesentrene sikres forsvarlig drift, og fremme eventuelle bevilgningsforslag som er 
nødvendig for å sikre dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.  

 Kommunene frarådes sterkt i den aktuelle situasjonen å permittere ansatte.  

 Stortinget har anmodet regjeringen om å redusere arbeidsgiveravgiften for 2 måneder. Om 

dette iverksettes forventes at redusert arbeidsgiveravgift i en termin inngår som 

delfinansiering av kommunenes merutgifter/inntektsbortfall knyttet Korona-pandemien. 

Rådmannen forventer økte kostnader til tiltak som iverksettes både mht. utstyr, overtid mm. I tillegg 
vil kommunen ha bortfall/reduserte inntekter på brukerbetalinger.  Som tidligere informert har 
rådmannen bedt enhetene om å registrere både merutgifter og inntektsbortfall, slik at vi kan få 
oversikt over de økonomiske konsekvenser koronavirusutbruddet har for kommunen. 

Rådmannen forventer å få lavere skatteinnbetalinger som følge av tiltak som rammer næringsliv og 
privatpersoner.  Stortinget vedtok 19. mars om å kompensere kommunene og fylkeskommunene for 
urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av 
smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt statsbudsjett. Om kommunen får full 
kompensasjon for reduserte skatteinntekter er usikkert pr dato. Tidspunkt for kompensasjon kan 
påvirke kommunens likviditet. Rådmannen vil peke på det arbeidet KS legger ned for at 
kommunesektoren skal få dekke alle direkte ekstrautgifter og inntektstap som oppstår som følge av 
Korona-viruset og bekjempelsen av dette.   

Reduksjonen i lav mva 
Stortinget vedtok 21. mars en reduksjon i lav sats for merverdiavgift fra 12 til 8 prosent gjelder for 

følgende tjenester: 

 a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3, 
 b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4, 
 c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5, 
 d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6, 
 e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7, 
 f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9, 
 g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10, 
 h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11. 

 

Endringene under i trer i kraft 1. april 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020. 

 



Videre arbeid 

Privatpersoner vil rammes av de tiltak som er iverksatt. Rådmannen forventer at økning i 
arbeidsledighet/permitteringer vil bidra til økt behov for støtte både via arbeidsledighetstrygd og 
økonomisk sosialhjelp 

Når det gjelder næringslivet er rådmannen kjent med at bankene er fleksible og tilbyr næringslivet 
bistand med bla likviditetslån, avdragsfrihet på lån.  I tillegg er det fra kommunens side foretatt en 
vurdering hvilke planlagte aktiviteter kan forseres fram i tid. Dette for å legge til rette for økt 
oppdragsmengde hos næringslivet. Det henvises til en egen orientering om dette.  

Rådmannen vil i det videre følge med på hvilke tiltak som settes i verk fra statlig hold for å hindre at 
enkeltpersoner, næringsliv og andre ikke skal havne i et økonomisk uføre som følge av de 
smittebegrensede tiltak. I denne sammenheng vil det også bli foretatt en fortløpende vurdering av 
hva kommunen kan gjøre.  
Som aktuelle tiltak kan nevnes: 

 I denne sammenhengen vil kommunen ikke fakturere for barnehage og SFO fra og med april 
så lenge tilbudet ikke gis. 

 Tjenester som ikke leveres ikke bli fakturert.  Rådmannen legger om til en liberal praksis mht. 
betalingsutsettelser etter individuell vurdering. Det henvises for øvrig til notatet fra 
økonomisjefene på Innherred som beskriver tiltakene mer utdypende. 

 

Finansmarkedet 

Rådmannen følger utviklingen i finansmarkedet blant annet for å sikre at kommunen til enhver tid 

har tilstrekkelig likviditet.  

Norges Bank har iverksett flere tiltak for å fremme økonomisk stabilitet. Den 12. mars ble 

styringsrenten satt ned med 0,5 prosentenheter til 1 %. 20. mars ble styringsrenten ytterligere 

redusert til 0,25 %. En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for 

norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige 

konsekvenser for produksjon og sysselsetting.  

Norges Bank har også iverksatt tiltak i bankene, bla. for å dempe økningen i risikopåslagene i det 

norske pengemarkedet. Likevel har ikke Nibor (pengemarkedsrenten) pr dato gått ned tilsvarende 

fallet i styringsrenten. Dette skyldes blant annet usikkerheten i markedet. Kredittpåslaget vil slik 

rådmannen oppfatter prognosene, fortsatt ligge høyt slik at lånerenten ikke forventes vesentlig 

redusert.  

 

I følge vurderinger fra Kommunalbanken 24. mars vil utviklingen i finansmarkedet de nærmeste 

ukene vil være avgjørende for å unngå langsiktige virkninger av dagens likviditetskrise. 

Av kommunens lånemasse er 19,2 mill. kroner knyttet sertifikatlån som forfaller medio mai. 

Kommunalbanken har 23. mars signalisert at de har en normal utlånsvirksomhet og at de kan tilby 

konvertering av kortsiktige lån. For kortsiktige lån kan det refinansiering medføre høyere lånerente 

eller konvertering til langsiktige lån. 

Pr dato vurderes ikke kortsiktig likviditet som kritisk på kort sikt. Kommunen vil sannsynligvis ha 

behov for å ta opp lån i første halvår - anslagsvis mai måned.  Framdriften i investeringer påvirker 

dette tidspunktet. 

 

 

  



Linker: 
Oversikt over behandlingen i Stortinget: 

Innstilling 200S 

Innstilling fra Finanskomiteen: https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2019-

2020/inns-201920-200s.pdf 

Behandlingen i Stortinget: https://stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-200s/ 

Innstilling 197 S 

Innstillingen fra Finanskomiteen,https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2019-

2020/inns-201920-197s.pdf,  

Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv I-2/2020 - informasjon om dekning av tap 

og utgifter som følge av koronaviruset 
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