
Rådmannen orienterer 16. april 2020 
 

Status Koronaberedskap 
Antall kjente smitte i Inderøy har holdt seg på samme nivå over lengre tid nå (7 personer).  

 

På bakgrunn av kunngjøringen om videre tiltak etter påske, er det satt i gang forberedelser for å 

gradvis åpne barnehagene og skolene igjen. Det vil bli sendt ut informasjonsskriv om reåpning av 

barnehagene i løpet av fredag den 17. april. Dette informasjonsskrivet kommer i tillegg til den 

nasjonale veilederen som ble offentliggjort den 15. april: https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ 

 
Det er med utgangspunkt i denne veilederen at barnehagesektoren har forberedt seg på åpning av 
barnehagene den 20. april. Det registreres at mange foreldre har mange spørsmål knyttet til åpning 
av barnehagene og skolene. Mye av svarene til spørsmålene finner man i veilederen. Det settes 
imidlertid også opp et webinar i løpet av neste uke hvor ass.rådmann, ordfører og 
kommuneoverlegen deltar. 
 
Tilbudet for barn/elever med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn/elever, vil være 
det samme som før påske. Dette vil gjelde i perioden 14.04 til 17.04 for barnehagen, og 14.04 til og 
med 24.04 for småskolen (1.-4.trinn).  
 
Det er ellers ikke åpnet for å ta inn elever fra flere/høyere trinn enn 1.-4. trinn – selv om det er en 

fådeltskole eller andre grunner til at en ønsker det. Det skal kun (som før) gis et tilbud til øvrige barn 

med foresatte i kritisk samfunnsfunksjon under 12 år eller barn med særlig omsorgsbehov/utsatte 

barn. 

  

Ellers gjelder ordinære regler så fremt det ikke er gjort unntak i midlertidige forskrifter med hjemmel 

i korona-loven. Det betyr at det blir ordinær opplæringsplikt for elever på 1.-4. trinn fra den 27. april. 

Foresatte som ikke sender barna på skolen må dermed som vanlig søke om permisjon eller «ta ut» 

eleven fra skolen og gi privat hjemmeundervisning. Foreldrene overtar da selv opplæringsplikten, jf. 

Oppll. §§ 2-1 og 2-13. Kommunen har tilsynsansvar for privat hjemmeundervisning. 

 

Barn i risikogruppen må være hjemme og skal få tilbud om hjemmeundervisning fra skolen, men 

dette er en svært liten gruppe (jf. veileder) og det er fastlege som må ta denne vurderingen.  

 
Som følge av at skolene og barnehagene gradvis vil åpne igjen, samtidig som at det må tas 
smittevernhensyn, ser vi at vi vil møte på utfordringer knyttet til følgende: 

- Inndeling av klassene til mindre grupper vil kreve bruk av større areal. Dette lar seg løse ved 
at 5.-10. trinn fortsatt får hjemmeundervisning. Dette vil imidlertid også kunne utløse behov 
for flere personalressurser. Sannsynligheten for at vi kan bruke ansatte innen oppvekst for 
oppgaver innen helse, blir dermed redusert. Vi må tilpasse våre kontinuitetsplaner for helse i 
henhold til dette. 

- Det vil være en ekstra utfordring at vi sannsynligvis fortsatt kommer til å ha elever som skal 
få hjemmeundervisning, samtidig som at elever fra samme trinn får sin undervisning på 
skolen. Her snakker vi om elever som tilhører risikogruppen. 

- Vi vil kunne møte situasjoner hvor foreldre ikke vil sende sine barn på skole og/eller 
barnehage av redsel for å bli smittet. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/


Innenfor helse har man kommet i gang med langtidsplanlegging av drifta, hvor det skal tas hensyn til 

ekstra kapasitetsbehov som følge av korona. Det er utarbeidet en plan for kapasitetsøkning på 

institusjon. Det er bestilt institusjonssenger og annet utstyr slik at man i første omgang kan øke 

sengekapasiteten med 12 senger. Deretter 13 nye senger i neste fase om det skulle bli behov. Dette 

forutsetter at vi får tilgang på institusjonsutstyr, slik som institusjonssenger, madrasser o.l. Det vil 

behov for mer helsepersonell hvis man skal øke kapasiteten – her vil man ta i bruk ulike tiltak, 

eksempelvis øke deltid til heltid, omdisponere innenfor egen sektor, rekruttere mm. 

 

Det meldes om lang leveringstid for institusjonsutstyr, eks senger vil vi ikke få før i medio mai. 

Siden forrige rapportering er det flere ansatte som har kommet tilbake fra karantene. 
 
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. 
 
Innenfor hjemmetjenester og institusjon meldes det med andre ord om at tjenesteproduksjon på 

kritiske helse- og omsorgsoppgaver går som planlagt. Hjemmehjelpsoppgaver og tilsyn som tidligere 

er blitt redusert er gjenopprettet. Institusjonsplasser kan tildeles ved behov (det er ledighet) 

Det er fremdeles stengt for ulike aktivitetstilbud, Frisklivssentralen og tjenester innenfor psykisk 

helse og miljøtjenester, legetjenesten og familiesenter gis i en annen form enn tidligere. Eks digitale 

konsultasjoner. Det er også opprettet eget tiltak på Rinnleiret. 

 

Restriksjoner ift besøk i institusjon er ikke opphevet. Det er noe forbedret tilgang til smittevernutstyr. 

Tilgangen fra næringslivet har bidratt positivt og har redusert risikoen for å gå tom for 

smittevernutstyr på kort sikt. Tilgangen fra næringslivet har avtatt den siste tiden, mens tilbud fra 

ulike leverandører har økt. De første fordelinger fra nasjonale distribusjonsnett, er kommet fram. 

Selv om tilgang på smittevernutstyr ikke oppleves som kritisk, oppleves mengde smittevernutstyr 

som vi får fra det sentrale distribusjonsnettet, som for lite. Det stilles spørsmålstegn ved om 

fordelingsnøkkelen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten står i samsvar med det reelle 

behovet. 

 

Prognoser for merutgifter knyttet til Korona-tiltak og anslag kompensasjon 
KS har utarbeidet prognoser over kommunenes merutgifter knyttet til Korona. Oppdatert prognose 

pr 14. april viser at kommunene vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall i størrelsesorden 12-16 

milliarder kroner.  Dette er et bruttoanslag der kompensasjon fra staten i form av økte 

rammeoverføringer ikke er trukket fra. Reduserte inntekter fra foreldrebetaling i barnehage og SFO 

er heller ikke inkludert i tallene da dette inntektsbortfallet kompenseres særskilt. 

 

Rådmannen har på bakgrunn i KS sine prognoser pr 14. mars om merutgifter og kompensasjon, 

utarbeidet en foreløpig prognose for Inderøy kommune. Prognosen viser at kommunens netto 

kostnad etter vedtatt kompensasjon for skatt og redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO kan 

ligge i størrelsesorden 8,2 – 13,1 mill. kroner. Det understrekes at prognosen ikke er justert for lokale 

forhold. 

 



 
 
Kompensasjon skattesvikt 

Stortinget vedtok 31. mars en økning i kommunenes rammetilskudd med 3,9 mrd. kroner, der 3,75 

mrd. kroner fordeles etter kommunal inntektsnøkkel. KS har forstått dette vedtaket slik at 

bevilgningen vil bli fordelt med utgangspunkt i kommunenes kostnadsindeks i utgiftutjevningen. 

Inderøy kommune andel anslås til 5,095 mill kroner. 

 

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.  

 

Bortfallet av foreldrebetaling i barnehage og skolefritidsordning 

Stortinget vedtok 3. april å øke rammetilskuddet til kommunene med 1 mrd. kroner for å 

kompensere for bortfallet av foreldrebetaling i barnehage og skolefritidsordning.  Basert på hvordan 

tilleggsbevilgninger og uttrekk tidligere har blitt gjennomført etter de ordinære kriteriene, vil en 

kompensasjon for inntektsbortfallet i barnehage bli fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage, 

mens kompensasjonen for inntektsbortfallet i skolefritidsordningen vil fordeles etter 

grunnskolenøkkelen. 

 

KS har ikke informasjon om hvor stor andel av kompensasjonen som gjelder de ulike ordningene, 

men basert på beregninger vi har gjort med utgangspunkt i informasjon fra KOSTRA anslår vi at cirka 

30 prosent av tapskompensasjonen er relatert til SFO og cirka 70 prosent relateres til barnehage. 

Basert på dette har vi laget en oppstilling som viser hva kompensasjonen blir på kommunenivå med 

disse forutsetningene. Det presiseres imidlertid at dette kun er et grovt anslag, basert på KS’ 

forutsetninger, og at den endelige fordelingen fra departementet kan avvike fra dette.  

Inderøy kommune andel anslås til 1,293 mill. kroner. 

 

tall i kroner

Lav Høy Lav Høy

Reduserte skatteinntekter 6 500 000 000kr       7 000 000 000kr       8 240 034kr      8 873 882kr      

Økt sosialhjelp 800 000 000kr           1 500 000 000kr       1 014 158kr      1 901 546kr      

Betydelige ekstrautgifter innen helse og omsorg 2 900 000 000kr       3 500 000 000kr       3 676 323kr      4 436 941kr      

Inntektsbortfall kultur, idrett og parkering 600 000 000kr           900 000 000kr           760 618kr          1 140 928kr      

Øvrig inntektsbortfall 100 000 000kr           200 000 000kr           126 770kr          253 539kr          

Øvrige tjenester merutgifter 200 000 000kr           500 000 000kr           253 539kr          633 849kr          

Avkastning finansplasseringer 2 000 000 000kr       3 000 000 000kr       2 535 395kr      3 803 092kr      

Redusert utbytte 700 000 000kr           1 500 000 000kr       887 388kr          1 901 546kr      

Sum reduserte inntekter / økte utgifter 13 800 000 000kr     18 100 000 000kr     17 494 225kr    22 945 324kr    

*ekskl  inntektsbortfa l l  havner ikke aktuelt

Redusert arbeidsgiveravgift 1 500 000 000-kr       1 500 000 000-kr       1 901 546-kr      1 901 546-kr      

Reduserte rentekostnader 800 000 000-kr           1 200 000 000-kr       1 014 158-kr      1 521 237-kr      

Sum besparelser 2 300 000 000-kr       2 700 000 000-kr       2 915 704-kr      3 422 783-kr      

Netto kostnad - før øvrige tiltakspakker 11 500 000 000kr     15 400 000 000kr     14 578 521kr    19 522 541kr    

Krisepakke skatt** 3 750 000 000kr       3 750 000 000kr       5 095 000kr      5 095 000kr      

Krisepakke barnehage og SFO * 1 000 000 000kr       1 000 000 000kr       1 293 000kr      1 293 000kr      

Sum krisepakker 4 750 000 000kr       4 750 000 000kr       6 388 000kr      6 388 000kr      

Netto kostnad etter krisepakker så langt / rest som gjenstår 6 750 000 000kr       10 650 000 000kr     8 190 521kr      13 134 541kr    

Landet Inderøy

Inderøy kommune - Prognose nettokostnad etter krisepakker Korona-epedemi, basert på anslag for landet fra KS per 14. april



Prognose for merutgifter 
KS har pr 14. mars angitt en prognose for merutgifter på landsbasis. Anslaget for netto merutgift for 

Inderøy er beregnet ut kommunens andel av samlet folketall - som utgjør 0,13%.  

Som tabellen over viser vil kommunens netto tap ligge i størrelsesorden 14,6 til 19,6 mill. kroner før 

man tar hensyn til anslått kompensasjon for skattesvikt og redusert foreldrebetaling i barnehage og 

SFO. 

 

Faktiske ekstrautgifter  

Inderøy kommune regnskapsfører merutgifter knyttet til Korona-tiltak med prosjektnummer. Det vil 

være et etterslep knyttet til utgiftsføring i regnskapet, ikke minst når det gjelder påløpte 

lønnsutgifter. Lønnsutgiftene gjelder variabel lønn som utbetales i etterskudd, som innebærer at 

regnskap for april omfatter merutgifter lønn for mars. Tapte inntekter registreres ikke i regnskapet, 

og må derfor beregnes særskilt.  

 

Så langt har Inderøy kommune regnskapsført ekstrakostnader på drøyt 250 000 kroner knyttet til 

Korona-tiltak. I disse beløpene ligger både ekstra lønnskostnader innen helse på ca. 100 000 kroner 

og øvrige driftskostnader (hovedsakelig medisinsk forbruksmateriell og annet forbruksmateriell) på 

ca. 150 000 kroner. Utgiftene er i hovedsak knyttet til helse og omsorg, 212 200 kroner som er 

fordelt på lønnsutgifter 100 000 kroner og resterende 112 200 kroner til drift. 

 

Rådmannen forventer en økning i merutgifter framover. Dette gjelder blant annet i forhold til lønn, 

beredskap/aktivitet for smittesporing, utstyr til institusjon, renhold, samt merutgifter til økonomisk 

sosialhjelp.  

 

Når det gjelder lønnsutgifter forventer rådmannen en betydelig økning av utgifter i april.  Helse og 

omsorg har mange i karantene og dette utfordrer den enkelte arbeidsplass på å finne løsninger. I 

tillegg forventer vi økt renhold. Renholdspersonale omdisponeres, men det kan bli behov for innleie.  

 

NAV har registrert korona-relaterte utbetalinger av sosialhjelp i egen utbetalingskategori, fra 16. 

mars.  Fram til 15. april er det fattet vedtak/utbetalt på 28 550 kroner. Det er overraskende lite 

søknader om sosialhjelp, og det er flere kommuner som melder om det samme.  

 

Permitterte har nå mottatt sine første forskuddsutbetalinger, og det kan virke som det statlige 

systemet har klart å rigge seg raskt og klart å ta unna behovene. Det som nå mangler er ordning til 

selvstendig næringsdrivende, der kommunene forventes å måtte forskuttere via sosialhjelp til annen 

løsning er på plass. En evt. innvilgelse til denne gruppen vil selvfølgelig kun dekke de private 

behovene, og ikke utgifter til næringen. Det er nå liten aktivitet i samfunnet, noe som kan påvirke 

behovet for sosialhjelp. Men det er grunn til å tro at dette vil ta seg opp når samfunnet kommer i 

«normal» drift igjen, og vi forventer da en økning i henvendelser og søknader. 

 

Tapte inntekter  

Tapte inntekter kartlegges fortløpende, men det kan være utfordrende å få et fullstendig bilde. 

Enkelte tjenester reduseres i omfang og faktureres tilsvarende. 

 

Når det gjelder brukerbetalingen i barnehage og SFO i 2020 utgjør anslagsvis 900 000 – 950 000 pr 

måned.  Kommunens inntekt fra barnehage vil variere i forhold til vedtak om redusert 

foreldrebetaling pga. lav inntekt.  KS sin prognose for kompensasjon viser noe høyere kompensasjon 

enn rådmannens foreløpige anslag. 



Status Røra barnehage 

I forbindelse med nedleggelse av en privat barnehage på Røra, ble kapasiteten ved Røra barnehage 

utvidet sommeren 2018. Dette medførte at man, etter avtale med eier Røra IL, tok i bruk 

garderobeanlegget som ligger i samme bygning som leide areal til Røra barnehage. Det ble gjort 

mindre tilpasninger av arealene for å legge til rette for barnehagedrift over sommeren 2018. 

 

I forlengelsen av dette startet man opp prosessen med kjøp av bygningsmassen for å kunne gjøre 

permanente tilpasninger til det nye antallet barn. Slik det er nå mangler man en god del funksjoner 

og kapasitet sett opp mot ansatte, pauserom, kontorer, garderober m.m. Det kunne også vært bedre 

forhold når det gjelder garderobe til barna, kapasitet på kjøkken, logistikk i bygget osv. 

  

Kommunen fikk bestilt en takst for den bygningsmassen som idrettslaget eier, og den første 

versjonen ble overlevert i august 2018. Det ble gjort noen endringer den høsten basert på innspill fra 

idrettslaget ift. byggeår, og verdi på leieavtalen med kommunen. Videre prosess ble utsatt fra 

kommunens side på grunn av oppvekstutredningen, og tatt opp igjen over sommeren 2019. Også den 

høsten ble der gjort endringer på taksten basert på innspill fra idrettslaget i forhold til 

vedlikeholdsutgifter m.m., og for å legge til større tomteareal utenfor bygningene. Siste tillegg til 

taksten ble oversendt idrettslaget november 2019. 

 

Til tross for flere endringer på taksten har man fortsatt ikke kommet til enighet om en kjøpesum. 

Kravet fra idrettslaget ligger pr. nå fire ganger høyere enn takstverdien. Kravet ligger med andre ord 

betydelig høyere enn hva som er lagt til grunn i gjeldende investeringsbudsjett.  

 

Før jul 2019 ble et arkitektfirma kontaktet for å planlegge tilpasningen av bygningsmassen for en 

permanent løsning for den økte kapasiteten ved barnehagen. Det er avholdt en rekke møter mellom 

arkitekt og kommune, og barnehagen har hatt interne prosesser og kommet med gode innspill til 

funksjoner, behov, logistikk og inndeling av rom. Per mars 2020 har man kommet dit at man er klar til 

å digitalisere tegningene og forberede et anbudsgrunnlag. Barnehagen har hatt et sterkt ønske om å 

få gjennomført tilpasningene i 2020, men med bakgrunn i prosessen med kjøp av bygget, har man nå 

stoppet opp dette prosjektet inntil videre. I budsjett 2020 er det lagt inn en ramme på 6,8 millioner 

for kjøp og ombygging av idrettslagets bygg ved Røra barnehage. Denne rammen var basert på den 

taksten som forelå høsten 2018, og en rundsumskostnad for ombygging. Undervegs i prosjekteringen 

av tilpasningene ser man at det er større behov for ombygginger og nye funksjoner enn antatt, og 

rammen var dermed allerede presset med opprinnelig takst. Det er helt nødvendig å gjøre varige 

tilpasninger i bygget dersom dagens kapasitet skal opprettholdes, og man er avhengig av å eie bygget 

for å kunne lånefinansiere ombyggingen. Kravet fra idrettslaget er så høyt at det vil være flere andre 

alternativer som vil gi en bedre løsning så fremt man ikke velger å ta ned kapasiteten ved 

barnehagen. 

 

Avslag på søknad om tilskudd til forsøk med fritidskort 2020/21 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har avslått søknad om tilskudd til fritidskort, 
sendt inn den 13.02.2020. Bevilgningen for forsøket er på totalt 45 millioner kroner. Direktoratet har 
mottatt 193 søknader og det totale søknadsbeløpet er langt høyere enn tilgjengelige midler. Bufdir 
har tildelt tilskudd til 12 kommuner. 
 
Søknaden ble avslått på grunn av begrensede midler og at direktoratet har satt sammen et utvalg av 
kommuner som er i samsvar med prioriteringene i utlysningen. 
 



I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke søknader som oppfyller rammene for 
forsøket, jfr. utlysningen av forsøket. Direktoratet har satt sammen et utvalg av kommuner som 
er i samsvar med prioriteringene i utlysningen: 

 kommuner av ulik størrelse og med ulikt antall barn i målgruppen 

 kommuner med ulike erfaringer med lignende ordninger 

 kommuner som ligger i ulike landsdeler 

 kommuner med ulik andel barn i lavinntektsfamilier 

 kommuner med ulik grad av erfaring med samarbeid med frivillig sektor 

 kommuner med ulik kommuneøkonomi 
 

 

Forespørsel fra frivillige i Mosvik. 
Rådmannen har fått henvendelse fra tre frivillige i Mosvik, som på frivillig basis har drevet med 

matservering til beboere i Tunet omsorgsboliger. 

 

De har på eget initiativ igangsatt et prosjekt for å teste effekten av å servere de eldre hjemmelaget 

mat. Prosjektet startet 26 januar i år og det ble gjennomført en kartlegging over fire uker. Servering 

av mat til beboere har fortsatt frem til de ble anmodet om stoppe tilbudet, da med utgangspunkt i å 

begrense smitterisikoen. Det gis imidlertid uttrykk for at man ønsker å starte opp matserveringen 

igjen. 

 

Rådmannen vil nevne at saken bringer opp ulike prinsipielle problemstillinger som må avklares. 

Tunet omsorgsboliger består av 10 omsorgsboliger med en liten fellesstue og kjøkken. Det er 

hjemmetjenesten som dekker hjelpebehovet til beboere. De har ingen forpliktelser til å ta imot mat 

fra Inderøy kommune, de kan selv velge hvem de kjøper mat fra. Det er i enkelte tilfeller slik at 

beboeren selv kjøper inn mat fra nærbutikken og lager måltider selv. 

 

Dette har de gjort på eget initiativ og det er positivt med frivillig engasjement og det er rimelig 

sikkert at beboere har opplevd initiativet som positivt. Det må likevel nevnes at dette kan gi noen 

utfordringer. Det kan oppstå uklare skiller på hva de frivillige skal/kan gjøre og hva som er helse og 

omsorgsoppgaver.  

 

Et eksempel på dette er at de frivillige har bistått en beboer med; «å dryppe øyne, måle blodsukker og sette 

smerteplaster på ryggen.»  Dette har, ifølge de frivillige, blitt avtalt med pårørende. Selv om det er gjort 

avklaringer med pårørende er dette ikke nødvendigvis faglig godt nok.  

 

Det spørres også om hvordan en fremtidig løsning kan legges til rette for kommersielle aktører. Det 

forstås slik at det ikke bare handler om frivillig arbeid, men også om næringsaktivitet. Hvorvidt 

kommunale bygg skal benyttes i denne sammenheng er nødvendig å avklare. 

 

Med dette orienterer rådmannen politisk ledelse om den pågående dialogen, ikke minst fordi dette 

reiser noen spørsmål av prinsipiell karakter. 

 


