
Rådmannen orienterer pr. 2. april 2020 
 

Status Korona 
I skrivende stund er det tatt 84 koronatester, 7 av disse er positiv. Vi venter fortsatt på 2 prøvesvar. 

 

Oppvekst 

Innen oppvekst har man opprettholdt heimeundervisning som følge av forlengelse av stenging av 

skoler og barnehager. Videre har man hatt særskilt fokus på tilbudet til barn/elever av foreldre som 

jobber i samfunnskritiske funksjoner, samt barn/elever som har et særskilt omsorgsbehov. I denne 

sammenheng har man intensivert det tverrfaglige samarbeid mellom helsestasjon, 

kommunepsykolog, barnevern og oppvekst for nettopp å kunne identifisere flest mulig barn med et 

slikt behov. Dette har resultert i at flere barn har fått et tilbud den siste uken. Tabellen under viser 

omsorgstilbud til barn/elever p.t.: 

 

 

Antall barn som får tilbud i barnehage (ink. private) som følge av at foresatte er personell i 
kritiske samfunnsfunksjoner og/eller har et særskilt omsorgsbehov 

21 

Antall barn som får et tilbud i grunnskolen som følge av at foresatte er personell med 
kritiske samfunnsfunksjoner og/eller har et særskilt omsorgsbehov 

29 

 

Vi vurderer kontinuerlig hvilke barn/elever som trenger omsorgstilbud og særlig omsorgstilbud - i tett 

samarbeid med faginstansene (PPT, barnevern, helsestasjon). Det gjennomføres faste ukentlige 

tverrfaglige møter mellom oppvekst og helse/omsorg. 

 

Ikke alle barn har omsorgstilbud hver skoledag/bhg-dag eller hele dagen. Dette varierer etter behov. 

 

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer oppvekstansvarlig fra hver kommune til ukentlige møter på 

Teams. I tillegg rapporteres det hver uke til Fylkesmannen om hvilke tiltak man har satt inn – og hvor 

mange barn/elever som får et generelt omsorgstilbud eller særskilt omsorgstilbud. 

 

Den 2. april gikk Regjeringen, KS og partene i arbeidslivet ut med en oppfordring til kommunene om å 

holde grunnskoler og barnehager åpent i påsken, også på helligdagene. Hensikten er å gi et tilbud til 

sårbare barn og barn av foreldre med samfunnskritiske jobber.  På bakgrunn av dette har rådmannen 

foretatt drøftinger med organisasjonene. 

 

Man ser for seg at det etableres et tilbud fra mandag til og med fredag i påskeuken, samt 2. 

påskedag. I skrivende stund holder man på med å utforme tilbudet og planlegge en konkret 

informasjons- og kommunikasjonsstrategi opp mot aktuelle interessenter. 

 

 

Helse/omsorg 

Den siste uken er det flere ansatte som har kommet tilbake fra karantene. Sektoren hadde maks. 55 

ansatte i karantene, og pr. i dag er det kun 14 ansatte som fortsatt er i karantene. Dette vil si at 

bemanningssituasjonen er mindre utfordrende på det nåværende tidspunktet. Den enkelte enhet 

melder om at det er tilnærmet normal drift.  

 



Det er ikke fullt belegg på institusjon, det har variert med 11 – 6 ledige senger. Slik har det vært siden 

desember 2019. Dette vil bidra til å dempe noe av fremtidig kapasitetsbehov. Driften i institusjon 

tilpasses belegget og behovet den enkelte pasient har. Det kjøres med helgebemanning hele uken 

der det er mulig.  

 

Det er etablert Faglunsj på flere arbeidsplasser. Dette er et ledd i og øke «smittekompetansen» hos 

ansatte. På Inderøyheimen er det institusjonslege og fagsykepleier som bidrar til det faglige innhold. 

Det meldes om at dette er til stor nytte for ansatte og bidrar til å trygge dem i sitt arbeid. 

Flere enheter har utarbeidet informasjonsskriv som jevnlig sendes til alle ansatte. Dette er tiltak som 

bidrar til flest mulig blir informert om status og hva som skal skje i tiden fremover. 

 

Det er etablert møtestruktur i sektoren, med møter tre dager i uken. Her deltar også hovedtillitsvalgt 

fra Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet. Møtestrukturen vil vedvare så lenge partene finner 

den nødvendig. 

 

Kontinuitetsplaner for den enkelte enhet redigeres forløpende. Det er under utarbeidelse en plan for 

kapasitetsøkning.  

 

Det oppleves en stor grad av motivasjon hos ansatte og det gjøres en formidabel jobb av alle.    

 

Regnskapet viser overskridelser på enkelte budsjettposter. I hovedsak dreier det seg om 

lønnskostnader knyttet til økt aktivitet og ekstra lønnskostnader ved forflytning av helsepersonell. 

Det er en svak økning på sykefravær. 

 

Medisinsk utstyr. 

Det er noe forbedret tilgang til smittevernutstyr. Tilgangen fra næringslivet har bidratt positivt og har 

redusert risikoen for å gå tom for smittevernutstyr. Tilgangen fra næringslivet har avtatt den siste 

tiden, mens tilbud fra ulike leverandører har økt betydelig. De første fordelinger fra nasjonale 

distribusjonsnett er klar for levering. Tilgangen på smittevernutstyr vurderes ikke som kritisk. 

  

Det er større utfordringer når det gjelder annet utstyr. Det er behov for flere oksygenkonsentratorer, 

pulsoksymeter, sykehjemssenger og annet utstyr og her er det på enkelte ting noe ventetid. Det er 

bestilt 4 nye sykehjemssenger og disse får vi ikke levert før i uke 18. Det jobbes kontinuerlig med å 

skaffe seg oversikt over leverandører som kan skaffe tilveie utstyr. I forbindelse med planlegging av 

et framtidsscenario hvor vi må ta oss av flere smittede og/eller vi må etablere egne enheter for 

smittede, blir det bestilt ekstra utstyr. Samlet kostnad vil komme på ca. kr. 500 000,-. Man ser 

imidlertid for seg at dette utstyret kommer til anvendelse i det nye helsehuset på Straumen. Således 

kan man betrakte innkjøpene som en forskuttering på investeringer som man uansett hadde planlagt 

å gjennomføre. I utgangspunktet er det ikke tatt høyde for disse utgiftene i årets 

investeringsbudsjett, men det er satt av midler i inneværende økonomiplanperioden. 

 

Rådmannen ser for seg å ta dette med i revidert investeringsbudsjett som fremmes i forbindelse med 

tertialrapporteringen. Likevel ber rådmannen om innkjøpene kan settes i gang før dette. 

 

 

 

 

 



Reduserte tjenester 

Aktivitetstilbud holdes fremdeles i bero. Hjemmehjelp og tilsyn er fra før redusert, men ut fra at det 

er tilnærmet normal driftssituasjon har man tatt bort reduksjon av hjemmehjelp og tilsyn. Så lenge 

smittesituasjonen ikke øker vil man klare å opprettholde ordinær drift. 

 

Aktivitetstilbud holdes fortsatt stengt, men det jobbes med å se om det kan lages egne løsninger for 

enkelte brukere. Det er brukere av dagtilbud for hjemmeboende med demens man i hovedsak tenker 

kan være viktig å følge opp. Vi har dialog med brukere om eventuelle endringer.  

 

Fysioterapitilbud holdes i bero. De kommunale fysioterapeutene er omdisponert til 

institusjonsdriften og bidrar i driften med øvrig pleiepersonell. 

 

Forvaltningskontoret er kontaktpunktet for innbyggere som søker om bistand fra helse og 

omsorgssektoren. Det meldes om at det er mindre henvendelser fra innbyggerne. Det antas at dette 

kan skyldes situasjonen vi har i dag og at enkelte ikke vil ta kontakt fordi de mener de forstyrrer eller 

ikke vil få hjelp. Det er også betydelig mindre henvendelser fra sykehus om pasienter som skal 

overføres til kommunens helse og omsorgstjeneste. Det er en viss bekymring knyttet til utviklingen 

og det vil jobbes med å kommunisere ut til innbyggere at de må ta kontakt hvis de har hjelpebehov. 

 

Det har meldt seg 40 frivillige til tjeneste med helsefaglig bakgrunn, noe som er svært gledelig.  

Så langt har vi benyttet en av de som har meldt seg. 

 

Omdisponering av ansatte til helse og omsorg  

Rådmannen ser ikke at det er nødvendig med dette tiltaket slik bemanningssituasjonen er i skrivende 

stund, men forventer at det i løpet av forholdsvis kort tid kan endre seg og at man må sette 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. 

 

Plan, miljø og kommunalteknikk 

I all hovedsak er situasjonen uforandret. Hovedfokuset pr. nå er rettet mot å komme i gang med de 

prosjektene som er vedtatt forsert. 

 

 

Status økonomi 
Rådmannen har forstått det slik at det fortsatt er et politisk ønske om å legge til rette for aktivitet for 

lokalt næringsliv. I tillegg til at man har vedtatt forsering av enkelte investeringsprosjekter innenfor 

vannområdet, er det også et ønske om å sette av midler til styrking av det regionale næringsfondet. 

Det er i denne sammenhengen at rådmannen informerer om følgende: 

- Status på kommunens disposisjonsfond 
- Status på utbytte NTE 
- Status på kommunens likviditet 

 

Status på kommunens disposisjonsfond 

Disposisjonsfondet utgjør ved inngangen til 2020 46,7 mill kroner. Dette fordeler seg på følgende 

måte: 

 



Spesifikasjon 
Beløp i mill kr 

Saldo 
31.12.2019 

Generelt disposisjonsfond 14,9  

Flyktningefond (delegert til 
rådmannen) 

4,2 

Rådhuset 0,3 

Vedlikehold bygg 1,3 

Inderøy 2020 (næring) 2,6 

Kommunale veger 3,9 

Kompetanse og 
tjensteutvikling 

0,1 

Rentefond  7,0 

Investeringsfond 4,3 

Ungdomsråd 0,015 

Folkehelsearbeid 0,2 

Utdanningsfond 2,0 

Bredbånd 3,0 

Bolyst 0,8 

Kirkebygg 2,0 

Sum disposisjonsfond 46,7 

 

I utgangspunktet består disposisjonsfondet av frie disponible midler. Det er likevel et poeng å gjøre 

oppmerksom på at fondet er differensiert. Dette fordi at de ulike avsetningene er knyttet til egne 

politiske vedtak. Dette gjør handlingsfriheten noe mer begrenset, samtidig som at det ikke skal mer 

til enn et kommunestyrevedtak for å overstyre tidligere vedtak om disponering. 

 

I 2020 er det budsjettert netto avsetning til disposisjonsfond på 3,8 mill kroner.   Ikke disponert 

mindreforbruk for 2019 på 13,2 mill kroner kan avsettes til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil 

da utgjøre om lag 55,1 mill kroner som tilsvarer anslagsvis 9 til 10% av brutto driftsinntekter.  

 

Dette vil, etter rådmannens vurdering gjøre kommunens økonomi mer robust til å møte økonomiske 

utfordringer – både når det gjelder finansiering av planlagte investeringer og eventuelle 

merutgifter/mindreinntekter knyttet til Korona-tiltak og som ikke kompenseres fra staten. 

 

Utbytte NTE 

Utbytte fra NTE for 2018 kr 4,8 mill kroner ble inntektsført og mottatt i 2019. Midlene er avsatt til to 

bundne driftsfond. 80 % av utbyttet 3,9 mill. kroner, er avsatt til kraftfond som er bundne midler. 

Resterende 20% som utgjør 0,9 mill kroner er disponeres til utviklingsfond. Midlene skal ikke 

benyttes til drift, men kan disponeres til utviklingstiltak.   

 

I budsjett 2020 ble det vedtatt å disponere 20 % utbytte næringsutvikling som erstatning av bortfall 

av ekstern finansiering av tidligere lokalt næringsfond (0,46 mill kroner), bolystfond (0,1mill.  kroner), 

gate- og trafikksikkerhet (0,27 mill. kroner) og kulturminnesatsing (70 000 kroner). Dette er midler 

som kan omdisponeres til andre utviklingstiltak i 2020.  

 

Kommunen forventer å motta tilsvarende utbytte fra 2019 i 2020. Midlene avsettes til fondene 

tilsvarende avsetningen i 2019. 20 % av utbytte kan disponeres til utviklingsformål i 2021.  

 

Drift 2020 og likviditet  



Driften pr dato er i stor grad preget av håndtering av Korona-viruset. Kommunen vil opplever tap av 

inntekter og merutgifter knyttet til tiltak. Det er for tidlig å si noen om merutgifter, tapte inntekter og 

kompensasjoner fra staten. Foreløpig opplever ikke kommunen økning i henvendelser knyttet til 

betalingsutsettelser, men vi forventer økt behov jo lengre tid det går før arbeidsmarked og 

omsetning i næringslivet tar seg opp.  

 

Regnskapet for 2019 viser at aktivitetsnivået i driften var for høy. I budsjett 2020 er det iverksatt 

tiltak som skal bidra til å tilpasse driften til rammene, men rådmannen er fortsatt bekymret for at 

aktivitetsnivået er for høyt. Størst bekymring og usikkerhet er knyttet til oppvekstsektoren.. 

Rådmannen vurderer risiko for at deler av merforbruket i driften i 2019 kan ha overslag til 2020.   

 

Rådmannen kan på nåværende tidspunkt ikke legge fram oppdaterte prognoser for driften, men 

forutsetter at de innsparingstiltak som er vedtatt i opprinnelig drift følges opp av enhetene.   

 

Kommunens likviditet er p.t. tilfredsstillende. Årsresultat 2019, samt låneopptak som ble foretatt i 

desember medfører at det ikke skal være behov for låneopptak. 

 

Vedrørende registrering av merutgifter og/eller mindreinntekter som følge av Koronautbruddet 

Det er p.t for tidlig å anslå merutgifter/mindreinntekter. Dette skyldes bl.a at kommunen ikke har 
mottatt og/eller regnskapsført merutgifter/mindreinntekter. Det er lagt til rette for slik registrering 
Blant annet har helsesektoren lagt grunnlaget for å kunne dokumentere merutgifter i turnus. 
 
Kommunene vil få lavere brukerbetalinger, men også lavere utgifter enn budsjettert, bla. besparelse 
på tiltaket med redusert arbeidsgiveravgift. Det er tett kommunikasjon mellom økonomisjefene i 
regionen om blant annet dette, og kommunene i regionen har den samme erfaringen. 
 
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan kompensasjonsordningen kommer til å se ut. Dermed 
kan vi heller ikke utelukke at kompensasjon skjer gjennom en sjablongtildeling. Likevel mener 
rådmannen at vi skal være opptatt av å registrere våre merutgifter og/eller tapte inntekter så godt 
det lar seg gjennomføre. 
  
I det videre baserer vi oss på informasjon fra KS og forventer at de sender ut jevnlig oppdaterer 

informasjon og vurderinger av tiltakene.  

 

Vedrørende krisepakke vedtatt av Stortinget den 31.03.20 
Stortinget behandlet i går regjeringens 3. krisepakke, og det ble gjort flere vedtak av betydning for 

kommunenes økonomi. Innstillingen fra Finanskomiteen (Innst. 216 S (2019-2020)) finner dere her:  

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-

2020/inns-201920-216s/ 

 

Skatt og rammetilskudd: 

Stortinget understreker at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkningen av 

skattesvikt, inntektsbortfall  herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling og merutgifter i 

forbindelse med koronapandemien. 

 

Gjennom dette gis kommunesektoren større trygghet for at den samla kommuneøkonomien for 2020 

vil bli sikret, hvilket gjør det enklere å planlegge og opprettholde tjenestetilbud til innbyggerne i en 

krevende tid. 

 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-216s/
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-216s/


Som en oppfølging av dette løftet vedtok Stortinget også å øke kommunenes rammetilskudd med 3,9 

mrd. kroner, der 3,75 mrd. kroner vil fordeles til kommunene fordelt etter den kommunale 

inntektsnøkkelen. For inderøy sin del vil dette si en økning av rammetilskuddet på kr. 5,1 mill. kroner, 

dvs. kr. 748,- pr. innbygger. 

 

KS har forstått dette vedtaket slik at bevilgningen vil bli fordelt med utgangspunkt i kommunenes 

kostnadsindeks i utgiftutjevningen, og dette er for øvrig den samme fordelingsmekanismen som ble 

benyttet ved tilleggsbevilgningene til kommunene under finanskrisen i 2008/2009. 

 

Resterende 150 mill. kroner av økningen i rammetilskuddet kommer som økning i skjønnstilskuddet. 

Bevilgningen skal bidra til dekning av kommunenes utgifter til uforutsette hendelser knyttet til 

virusutbruddet, og til kommuner som har blitt rammet særskilt hardt av de samfunnsmessige 

konsekvensene av virusutbruddet.  

 

 

Øremerkede overføringer: 

Stortinget vedtok også å øke bevilgningene på tre andre bevilgningsposter som har betydning for 

kommunesektoren: 

 

 

 

 
 

 
Kap. 541 post 60 - Bredbåndsutbygging 

I innstillingen vises det til at økt satsing på utbygging av bredbånd vil gi viktig etterspørsel innen bygg- 

og anleggssektoren på kort sikt, samt bidra til utvikling av nye arbeidsplasser og bedrifter over hele 

landet på lengre sikt.  

 

Kap. 1420 post 61 – Klimatiltak og klimatilpasning 

Bevilgningen på denne posten omfatter de to tilskuddsordningene Klimasats (ordning for tilskudd til 

kommunale klimatiltak for å kutte utslipp av klimagasser) og tilskudd til klimatilpasningstiltak i 

kommunene. 

 

Kap. 1820 post 22 – Flom og skadeforebygging 

Stortinget bevilget samlet 1 mrd. kroner på kap. 1820 til tiltak for å styrke anleggsbransjen og kunne 

få utført viktige utbedrings- og vedlikeholdstiltak innen offentlig infrastruktur, med den presisering at 

den økte bevilgningen skulle benyttes til 100 mill. kroner av økningen er reservert til Flom og 

skadeforebygging (NVE) kap. 1820 post 22/60. 

 



Aktivitetsfremmende tiltakspakke. 
Stortinget er tydelig på at kommunene og fylkeskommunene kan spille en viktig rolle som 

aktivitetsdriver for å bidra til å øke etterspørselen i kjølvannet av virusutbruddet, og fattet følgende 

anmodningsvedtak: 

              «Stortinget ber regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig 

modell for hvordan tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak fordeles.» 

 

Det ble i denne forbindelse vist til at et av de mest effektive tiltakene for å sikre arbeidsplasser under 

finanskrisen i 2009 var at kommune kjøpte vedlikeholds- og anleggstjenester, og gjennom dette 

sikret oppdrag for håndverkere, anleggsbransjen og andre yrkesgrupper. Stortinget viste videre til at 

det i 2009 ble det bevilget 4 mrd. kroner til dette, og dersom utviklingen på arbeidsmarkedet tilsier 

det, bør det minst bevilges tilsvarende beløp til kommunene og fylkene i den kommende 

tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak. 

 

Stortinget gir vider uttrykk for at de virkemidlene som settes inn bør være målrettede, kunne 

iverksettes raskt og ha virkning raskt. I tillegg bør tiltakene være midlertidige. Tiltakene som settes i 

verk skal bygge på et godt samspill med privat kapital der det er relevant og støtte opp under målet 

om reduserte klimagassutslipp og grønn omstilling. 

 

Dette anmodningsvedtaket tilsier at kommunene nå bør starte med forberedende planlegging for en 

aktivitetsfremmende tiltakspakke. 

 

Andre anmodningsvedtak: 

Av Stortingets anmodningsvedtak som kan ha betydning for kommunene nevnes: 

 

 Stortinget ber regjeringen vurdere å oppfordre kommunene til å igangsette planlagte 
vedlikeholdsprosjekt på offentlige bygg. 

 Stortinget ber regjeringen vurdere å foreslå bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, 
samt satsinger som kan underbygge det grønne skiftet 

 Stortinget ber regjeringen legge frem forslag som sikrer flyt i opplæringsløpet for lærlinger og 
at nye lærekontrakter blir tegnet, senest innen revidert nasjonalbudsjett for 2020. 

 Stortinget ber regjeringen i samarbeid med arbeidslivets parter komme raskt tilbake med et 
konkret forslag til kompetansehevingstiltak med en ramme på 150 mill. kroner. 

 Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en midlertidig økning av inntektsgrensen i 
bostøtteordningen til 31. oktober 2020, innenfor et samlet proveny på 500 mill. kroner.  

 

Rådmannen vurderer det slik at denne tiltakspakken er en bra start. Det settes i gang interne 

prosesser for å følge opp de ulike momentene som ligger i Stortingsvedtaket. Det er likevel fortsatt 

en god del spørsmål som står ubesvart. Pr. i dag vet vi eksempelvis ikke om den økte bevilgningen 

over rammetilskuddet dekker alle merkostnadene kommunen har knyttet til Koronautbruddet. 

Videre kan det virke slik at tilleggsbevilgning skjer gjennom en økning av kommunens frie inntekter 

etter en forhåndsdefinert fordelingsnøkkel. 

 

Det er med andre ord fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan kommunene blir kompensert for 

merforbruket. Derfor understreker rådmannen viktigheten med at vi fortsatt registrerer våre 

merutgifter/tapte inntekter knyttet til koronautbruddet. Dessuten vil mye av denne kompensasjonen 

også måtte dekke kommunens forventede tap av skatteinntekter. 

 



 

Statusoppdatering fra næringsavdelingen 
Inderøy kommune har innledet et samarbeid med Inderøy Utvikling SA hvor Paal Stavrum og 

næringssjef utgjør et beredskapsteam for næringslivet i Inderøy kommune. Vi har allerede 

gjennomført 2 webinar fredager kl. 14.00 hvor alle næringsaktører blir inviterte. Tilbakemeldinger fra 

webinarene har vært positive og vi vil fortsette med dette så lenge det er behov. I webinarene har vi 

også koblet på NAV ved Liva Neimane som har ansvar for Inderøy kommune hos NAV som 

markedskontakt. 

 

På hjemmesidene til Inderøy Utvikling SA finnes både telefonnummer og epost til både Paal Stavrum 

og næringssjef slik at det skal være enkelt å ta kontakt. 

 

Vi har også gjort det kjent at alle kan koble seg opp på hjemmesidene til Inderøy Utvikling og lese seg 

opp på spørsmål/svar gjennomgått i tidligere webinar. Her kan også alle næringslivsaktører se hva 

som er gjeldene muligheter for å orientere seg ved arbeidsløshet, permitteringer, oppsigelser og 

andre spørsmål som har relevant betydning i disse tider. 

 

Inderøy kommune har oppfordret til å søke BIO-midler fra TFK hvor det er satt av kr. 9.2 MNOK for 

kompetansehevende tiltak i næringslivet. I tillegg til dette har vi også fått henvendelser om å søke 

fondsmidler fra Inderøy næringsfond. Her har flere søknader fått tilsagn den siste tiden.  

 

Generelt kan sies at koronapandemien har rammet alle i større eller mindre grad. De minste er ofte 

de som er mest sårbare slik som enkeltpersonforetak med liten buffer og en eller to ansatte. Kreative 

næringer/ kulturnæringer er ofte de som blir rammet hardest. Disse har fått råd om å ta kontakt med 

bank samt NAV for å søke de ulike ordninger som er gjort tilgjengelige i myndighetenes tiltakspakker 

som er lagt fram. 

 

Kontakten med næringslivet fungerer godt og er tatt godt imot med tanke på at både Inderøy 

kommune samt Inderøy Næringsutvikling SA har et godt samarbeid for å løse små og større problem.  

 

 

Tilskudd fra IMDI 
Inderøy utvikling har på vegne av flere kommuner på Innherred søkt om ulike tilskudd fra IMDI. Dette 

som et ledd i oppfølging av vedtak knyttet til etablering av gode integreringstiltak.  

 

Inderøy har fått tilbakemelding på søknader om tilskudd fra IMDI. Kommunens søknader er tildelt 

tilsammen 2 mill kroner i tilskudd. Alle prosjekter som er omsøkt gjelder inkludering og kvalifisering 

av bosatte flyktninger. 

 

Færre bosettinger og nye statlige krav til kommunenes Introduksjonsprogram, skaper nye behov for 

samarbeid mellom kommunene. InterReg-prosjektet og Innvandrertjenesten i Inderøy kommune har 

jobbet med å etablere et samarbeid mellom kommunene på Innherred, når det gjelder inkludering 

og kvalifisering av flyktninger. 

 

I forbindelse med IMDIs utlysning av tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak i januar 

2020, ble det besluttet at InterReg-prosjektet skulle utforme to søknader på vegne av Innherreds-



kommunene. Begge søknader hadde som mål å fremme et regionalt samarbeid mellom disse 

tjeneste-enhetene. 

 

Søknadene har gått ut fra følgende: 

Søknad - Standardiserte elementer 

Inderøy kommune har, på vegne av innherredskommunene fått innvilget kr. 900 000,- 

 

Søknaden gjaldt utvikling og utprøving av arbeidsrettede kurs for deltakere i 

Introduksjonsprogrammet. Det er et mål med prosjektet at disse kursene skal utvikles til 

standardiserte kurs-elementer, som andre kommuner også kan ta i bruk etter endt prosjektperiode. 

 

Kommunene på Innherred skal samarbeide om dette prosjektet framover, med mål om å utvikle og 

prøve ut disse kursene i prosjektperioden. Prosjektsøknaden beskriver et 3-årig prosjekt. Det må 

søkes om tilskudd hvert år fra IMDI. Innvilget søknadssum gjelder prosjektår 1. 

 

Søknad - samarbeid med sosiale entreprenører 

Inderøy kommune har fått innvilget kr. 1 100 000,- 

 

Kartlegging av interesser og ønsker for framtidig yrke hos deltakere i Introduksjonsprogrammet i 

Inderøy, har avdekket et behov for en satsing på helsefag for denne gruppa. Andre kommuner og 

NAV gir også tilbakemelding på at de har mange flyktninger som ønsker helsefag som yrkesretning. 

 

Samtidig ser vi at mange voksne flyktninger som er ferdige med Introduksjonsprogrammet, sliter 

med med å gå rett over i videregående skole. Innvandrertjenesten og InterReg-prosjektet ser derfor 

behov for tiltak som gir mykere overganger mellom Introduksjonsprogrammet og videregående 

skole. Dette er bakgrunnen for etablering av et samarbeid med Maurtuva Vekstgård, om et forkurs 

innen helsefag for innvandrere. 

 

Prosjektet gjelder: Samarbeid med Maurtuva Vekstgård. Utvikling og gjennomføring av forkurs 

helsefag for innvandrere 

 

Det ble skissert en modell for gjennomføring av et 16-ukers forkurs innen helsefag for flyktninger i 

Introduksjonsprogrammet. Kurset skal også kunne ta inn minoritetsspråklige deltakere som er 

mottakere av sosialstønad.  

 

Prosjektsøknaden beskriver et 3-årig prosjekt. Det må søkes om tilskudd hvert år fra IMDI. Innvilget 

søknadssum gjelder prosjektår 1. Tilskuddet skal brukes til å dekke driftskostnader knyttet til 

gjennomføring av kurset. I tillegg skal deltakere utbetales livsopphold fra tilskuddet, tilsvarende 1G 

pr år i kursperioden. 

 

I tillegg søkte man også om midler til igangsetting av et prosjekt knyttet til innovative løsninger i 

introduksjonsprogrammet og norskopplæringen. Denne søknaden ble avslått. 

 

Temaplan    - idrett og fysisk aktivitet 
Forslag til planprosess og arbeidsgruppe for «Temaplan idrett og fysisk aktivitet 2019 – 2022, ble 

vedtatt revidert 10.02.20.  I vedtaket er det beskrevet at utkast til plan skal ferdigstilles og legges frem 

for politikken 27.april. Det var planlagt dialogmøte med frivilligheten på Frivillig Inderøy torsdag 

12.mars, men på grunn av situasjonen rundt CV19, ble dette avlyst. Medvirkning fra lag og 



organisasjoner er en forutsetning for en best mulig vellykket planprosess. En god plan er avhengig av 

at aktuelle målgrupper blir trukket så mye som mulig med tidlig i planprosessen, for å få nødvendige 

og gode debatter og innspill. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre brukermedvirkning fra grupper 

som krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta, herunder barn og unge. 

 

Det jobbes derfor p.t. med planen i de deler som ikke trenger innspill og medvirkning. Om situasjonen 

tilsier at større mengder folk ikke kan samles vedvarer over lengre tid, vil arbeidsgruppen se på 

muligheten for å sende ut spørsmål/- problemstillinger vi ønsker innspill på pr epost, ev lage en digital 

spørreundersøkelse. 

 

Administrasjonen har hatt en dialog med fylkeskommunen som mener det er skissert for kort tid til 

prosessen frem mot ferdig plan på bakgrunn av at det er en del endringer i retningslinjene for 

rekkefølgen av hvilke anlegg som skal prioriteres først og sist. Disse prioriteringene skal politisk 

behandles av TFK i april/mai. 

Utkast til plan vil sannsynligvis legges frem til politisk behandling i juni og etter det sendes på høring. 

 

Kulturtilskudd -  større arrangement 2020 

I forbindelse med situasjonen rundt CV19, har det kommet noen henvendelser fra aktører som er gitt 

vedtak på tilskudd til gjennomføring av større arrangement i 2020. Soddjazz er avlyst, og Dans I 

Trøndelag har tatt kontakt angående sine arrangement for gjennomføring i juni, med spørsmål om hva 

som skjer med gitte tilskudd ved avlysning / - endringer av arrangementene. 

 

Kulturrådgiver har i samarbeid med assisterende rådmann, skissert noen retningslinjer for hvordan 

kommunen skal forholde seg til mulige endringer – og eventuelle avlysninger av arrangement. Her har 

man sett på hvordan andre kommuner løser dette. 

 

Endring av søkt arrangement: 

o Søkere som har fått innvilget tilskudd for gjennomføring av større arrangement, kan endre 
eller flytte sine arrangement for gjennomføring ev til høsten, på grunn av CV19 situasjonen. 
Tilskuddet som er gitt, må brukes i 2020 og kan ikke flyttes over til 2021. 

o Dersom arrangementet utsettes, må dette gjøres i samråd med kommunens saksbehandler 
for tilskuddet. 

o Dette gjelder endringer som følge av myndighetenes smitteverntiltak. 
o Tilskuddet vil bli utbetalt etter innlevering av rapport og regnskap etter gjennomføring som 

tidligere år. Frist 1.november, om ikke annet avtales. 
 

Ved en ev avlysning: 

o Skulle hele arrangementet bli avlyst, forventer kommunen et revidert budsjett med kun de 
dokumenterte utgiftene som er påløpt i forkant. Det vil si at resterende tildelte midler som 
ikke er dokumentert for, ikke utbetales. 

o Dersom arrangementet utsettes, må dette gjøres i samråd med kommunens saksbehandler 
for tilskuddet. 

o Dette gjelder for avlysninger som følge av myndighetenes smitteverntiltak. 
 

Det oppfordres til politikken å gi innspill på dette. 

 

Når det gjelder mindre tilskudd til arrangement som er utbetalt til lag og foreninger i februar 2020 

(tilskudd fra kr 2000 – 6000), der arrangementer blir avlyst, står det i vedtaket som sendes søker, at 

tildelte midler skal betales tilbake i sin helhet.  



 

Ser man på andre kommuner og tilsvarende tilskuddsordninger, går de ut med at tilskudd ikke skal 

betales tilbake, men at tilskuddet skal benyttes til aktiviteter som kommer lokalsamfunnet til gode ved 

en senere anledning. 

Til orientering er ny søknadsfrist for arrangement - prosjekt- anlegg og driftstilskudd for lag og 

foreninger, 1.mai. 

 

 

Koronasituasjon i Inderøy, sett fra et frivillig perspektiv  
Rekrutteringen av frivillige gjøres via at de melder seg på frivillig.no der oppdraget er lagt ut. Etter at 
de er registrert der, sendes det ut et google skjema for elektronisk signatur som gjelder taushetsplikt 
og samtykke. Når det er signert, sendes det ut en mer detaljert instruks, blant annet i forhold til 
hygieneprinsipper, kontakt mellom frivillig og mottaker samt et digitalt ID-kort. Dette bruker de 
frivillige til å identifisere seg både i butikk/apotek og til den som har behov for bistand. 
  
Per 1.april 2020 er det 36 som har meldt seg som frivillige. Av disse er det 13 som kun tar oppdrag 
som telefonvenn/chat eller annen digital hjelp. Resten stiller seg til disposisjon til alle typer oppdrag.  
Det er 19 personer som har meldt sitt behov for bistand. De er fra alle grender i kommunen, kun på 
Kjerknesvågen er det ingen som har meldt behov. De som trenger bistand varierer fra å være 
kreftpasienter med lavt immunforsvar, eldre som bor alene, barnefamilier med alvorlig sykdom i 
familien og andre i risikogruppen. Hovedtyngden oppdrag er matvarer fra butikk, mens det er 4 
oppdrag fra apotek. Det er kun en som har meldt behov for samtale, her burde/kunne tallet vært 
høyere, da det trolig er flere som hadde nytt godt av en telefonvenn.  
 
Alle som har meldt sitt behov holder direkte kontakt med «sin» frivillig, slik at det gjøres kontinuerlig 
avtaler om videre oppdrag/oppfølging. Total oversikten over antallet oppdrag vil man først ha når 
dette er over, og det føres statistikk over det. Så langt vet man at antallet oppdrag er over 20.  
Det er et godt samarbeid med Boots Apotek Inderøy, Coop Extra Inderøy, Coop Sandvollan og Coop 
Mosvik for å få til dette. Butikkene sender ut faktura direkte til kundene, når den frivillige oppgir 
navn og adresse på kunden.  
 
Tilbudet om bistand er et lavterskeltilbud og det oppleves åpenbart ikke som stigmatiserende å be om 

bistand. 

 

 

 


