
Rådmannen orienterer pr. 23. april 2020 

 

Status regnskap pr. dato 
Rådmannen orienterer i denne rapporten om regnskapsstatus og prognose for avvik i driften. 

Rådmannens prognose er overordnet og baserer seg på regnskap for medio april. Rådmannen vil 

komme tilbake med nærmere analyse og forslag til budsjettjusteringer i økonomirapport for første 

tertial som legges fram for politikken i juni.  

Pr. dato er det rekke usikre forhold knyttet til merutgifter til håndtering av COVID 19. Rådmannen 

forutsetter i sin prognose at svikt i skatteinntekter  og redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO, 

kompenseres fra staten. Det er for tidlig å gi prognoser for kommunens faktiske merutgifter knyttet 

til beredskap og andre tiltak. Kommunen vil pådra seg merutgifter knyttet til Korona spesielt innen 

helse og omsorg - og NAV. Rådmannen har tidligere rapportert om KS sine anslag som viser at 

kommunen kan  få netto utgift i størrelsesorden 8,2 til 13,1 mill kroner. Mulig merutgifter knyttet til 

COVID 19, inngår ikke i prognosen.   

Rådmannen anslår et merforbruk i driften på 3-5 mill kroner pr dato. Som omtalt i årsrapport 2019, 

vil det høye aktivitetsnivået som medførte merforbruk i driften i 2019, ha overslag til 2020.  Spesielt 

gjelder dette oppvekst. I budsjett 2020 er det forutsatt at sektoren iverksetter tiltak slik at driften 

tilpasses rammen. Pr dato viser prognoser at driften ligger om lag 3,5 mill. kroner høyere enn 

budsjettert. Rådmannen har ekstra oppmerksomhet på denne utfordringen og gjennomfører en 

prosess  som skal bidra til bedre økonomistyring. Prosessen skal bidra til å iverksette tiltak for å 

reduserer merforbruket. Rådmannen vil omtale dette nærmere i økonomirapport for første tertial.   

Regnskapsskjema 1A 
tall i 1000 kr 

Regnskap Revidert 
Budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Prognose Avvik i  
kr 

Avvik i  
% 

Frie disponible inntekter 
Skatt på inntekt og formue -49 577 -165 713 -165 713 -165 713 0 0,0 % 

Ordinært rammetilskudd -95 527 -266 718 -266 718 -266 718 0 0,0 % 

Skatt på eiendom -5 639 -16 309 -16 309 -16 309 0 0,00 % 

Andre direkte eller indirekte 
skatter 0 -1 090 -1 090 -1 090 0 0,0 % 

Andre generelle statstilskudd 0 -2 331 -2 331 -2 331 0 0,0 % 

Sum frie disp. inntekter -150 743 -452 161 -452 161 -452 161 0 0,0 % 

Finansinntekter/-utgifter 

Renteinntekter og utbytte -1 112 -8 032 -8 032 -6 532 1 500 -18,7 % 

Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 4 601 18 550 18 550 18 550 0 0,0 % 

Avdrag på lån 10 323 36 330 36 330 33 330 -3 000 -8,3 % 

Sum Finansinntekter/-
utgifter 13 812 46 848 46 848 45 348 -1 500 -3,2 % 

Avsetninger og bruk av avsetninger 

Til ubundne avsetninger 0 5 881 5 881 5 881 0 0,0 % 

Til bundne avsetninger 0 4 850 4 850 4 850 0 0,0 % 

Bruk av tidl. års regn. 
mindreforbruk 0 0 0 0 0 0,0 % 

Bruk av ubundne avsetninger 0 -2 100 -2 100 -2 100 0 0,0 % 

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum til virksomhetene -136 931 -396 682 -396 682 -396 682 0 0,0 % 

Drift av virksomhetene 



Regnskapsskjema 1A 
tall i 1000 kr 

Regnskap Revidert 
Budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Prognose Avvik i  
kr 

Avvik i  
% 

Regnskapsskjema 1B 
Politikk 1 158 3 633 3 633 3 633 0 0,0 % 

Administrasjon 8 288 25 273 25 273 25 273 0 0,0 % 

Oppvekst 55 485 140 762 140 762 144 762 4 000 2,8 % 

NAV  Inn-Trøndelag 5 470 11 170 11 170 11 170 0 0,0 % 

Kultur og fritid 7 281 16 213 16 213 16 213 0 0,0 % 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 

12 963 43 304 43 304 43 304 0 0,0 % 

Vann og avløp -2 573 0 0 0 0 0,0 % 

Næring 5 589 5 517 5 517 5 517 0 0,0 % 

Interkomm. samarbeider 4 848 0 0 0 0  

Fellesområder -83 5 057 5 057 5 057 0 0,0 % 

Helse og omsorg 54 942 145 753 145 753 146 103 350 0,2 % 

Sum bevilgninger drift, netto 153 369 396 682 396 682 401 032 4 350 1,1 % 

 

Fellesinntekter og sentralt budsjetterte utgifter  

Rådmannen har ikke grunnlag for å anslå et avvik i frie disponible inntekter pr. dato. Staten har 

signalisert at skattesvikt skal kompenseres. Rådmannen avventer derfor revidert nasjonalbudsjett 

som legges fram i mai, før prognosene oppdateres.  Regnskapet er pr 22.4 belastet med utgifter på 

334 000 kroner. Merutgifter påvirker derfor ikke driften betydelig.  

Resultat av lønnsoppgjør 2020 er ikke kjent, og der er derfor for tidlig til å gi prognoser for dette. 

Rådmannen forutsetter derfor pr dato at det er avsatt tilstrekkelig midler i budsjett. Rådmannen har 

ikke oppdaterte prognoser fra aktuar ift. utvikling i pensjonskostnader.  

Korona har ført til usikkerhet i markedet og endringer i rentenivå. Dette vil sannsynligvis påvirke 

netto finansutgifter i 2020. Rådmannen forventer mindre renteinntekter, mens også lavere 

renteutgifter. Sertifikatlån skal refinansieres i mai, og kan bli dyrere enn i et normalt marked. 

Regjeringen har iverksatt tiltak for å styrke finansmarkedet bl.a. økt egenkapital i KBN . Rådmannen 

vurderer refinansieringsrisiko som lav da Kommunalbankens egenkapital er styrket. Renten kan 

imidlertid bli høyere enn normalt. Rådmannen vil ta stilling til konvertering  

KS har anslått reduserte renteutgifter til 1,5 mill kroner. Rådmannen har ikke foretatt egne prognoser 

for dette pr dato, og legger dette inntil videre til grunn. 

NTE Holding skal utbetale utbytte for 2019 i løpet av våren 2020. Rådmannen har ikke mottatt 

signaler på at dette vil bli holdt tilbake, og legger til grunn at budsjettert utbytte på 4,8 mill. kroner, 

vil bli utbetalt. Utbytte skal avsettes og disponeres senere år, og vil derfor ikke påvirke driften i 2020. 

  



Virksomhetsområdene 

I budsjett 2020 er det forutsatt at sektorene iverksetter tiltak slik at driften tilpasses rammen. Pr dato 

viser prognoser at driften innen oppvekst ligger om lag 3 – 4 mill. kroner høyere enn budsjettert. I 

tillegg rapporterer helse og omsorg om høyere ativitetsnivå med foreløpige prognoser på 350 000 

kroner. 

Politikk 
Aktivitetsnivå er iht budsjettert pr dato.  
 
Administrasjon  
Aktiviteten i enheten i mars og april har i stor grad vært preget av arbeid knyttet til håndtering av 
COVID-19. Dette har medført omprioriteringer av resursser til bla. informasjonsarbeid. 
Personaltjenesten/ servicetorg har brukt anslagsvis 2,5 årsverk på informasjonsarbeid i perioden fra 
11.mars - 15. april  . Flere digitaliseringprosjekt er blitt forsinka på grunn av dette.  
Enheten forutsetter at merutgifter knyttet til COVIS-19 blir kompensert.  
 
Budsjett rapporteres i balanse. 
 
Oppvekst 
Rådmannen rapporterer om ubalanse i driften innen oppvekst, som skyldes aktiviteten blir høyere 

enn budsjettert. Utfordringsbildet pr dato anslås til 3,5 - 4 mill. kroner og skyldes i hovedsak samme 

forhold som merforbruk 2019. Det høye aktivitetsnivået i 2019, har som omtalt overslag til 2020. 

Dette gjelder spesielt fellesutgifter til spesialpedagogisk tiltak i barnehage, transport, men også 

enkelte av skoler/enheter rapporterer om utfordringer i driften.  

Rådmannen har ekstra oppmerksomhet på denne utfordringen og gjennomfører en prosess, som skal 

bidra til å iverksette tiltak for å reduserer merforbruket samt til å få en bedre økonomistyring.  

Rådmannen vil utdype utfordringsbildet nærmere i økonomirapport for første tertial.   

Når det gjelder tiltak knyttet til COVID 19, legges til grunn at staten kompenserer fullt ut for 

merutgifter/tapte inntekter.   

Nav  
Regnskap pr april viser merutgifter til økonomisk sosialhjelp i forhold til budsjett.  Rådmannen vil 
komme tilbake med mer informasjon i tertialrapporten. 
 
Helse og omsorg.  
Aktiviteten innen helse og omsorg rapporteres noe høyere enn budsjettert.  

Aktiviteten i mars og april har vært preget av tiltak knyttet håndtering av COVID 19. Regnskapsførte 

merutgifter til beredskap og utstyr mm. utgjør omlag 306 000 og forventer å øke betydelig. I tillegg 

forventes mindre inntekter fra brukerbetaling bl.a. knyttet til legetjenesten. Det er pr dato stor 

usikkerhet hva netto merkostnader vil bli, og hva som kompenseres fra staten. Prognosene 

inkluderer derfor ikke tiltak i driften knyttet til COVID 19.   

Det prognoseres med et overforbruk på 350 000 kroner merkostnader for variabel lønn. I tillegg har 
enheten merutgifter knyttet til ansattes deltakelse i prosjektet, Best i lag, sammen på jobb. Det er 
ikke utarbeidet en samlet prognose pr dato, men disse kostnadene er ikke lagt inn i budsjettet og vil 
utfordre økonomien i sektoren.  
 



Kultur. I budsjett 2020 er det lagt til grunn innsparinger innen kulturadministrasjon. Rådmannen 

arbeider fortsatt med tiltak knyttet til dette. Bibliotek har noe høyere lønnsnivå enn rammen tilsier. 

Det arbeides med å få budsjettet i balanse, men det er en risiko for merforbruk. 

Næring forventes å avlegges i henhold til budsjett.  Næringssjefen administrerer formannskapets 

bevilgning for bistand næringslivet i forbindelse med Korona. Det er innvilget 7 søknader med en 

totalsum på 280 125 kroner. 

Eiendom og kommunalteknikk/vann og avløp Aktivitet i ht budsjett, men rapporterer om mulige 

mindreinntekter på husleie kommunale boliger. Noe av det er forventet i og med at en har lagt inn 

økt belegg og husleieinngang når Inderøyheimen stenges ned. Per dato vurderes vakanser større enn 

forutsett i budsjettet. Enheten arbeider med planlegging av vedtatte forsering av 

investeringsprosjekter i tillegg ti 

 

 

Status aebeid med helsefremmende organisasjon 
Lederutvikling 

Det er lagt planer for videre lederutvikling i 2020. Det er satt av åtte heldager, med innhold som skal 

forsterke og videreutvikle lederkompetansen i kommunen. Dette balanseres med driftsoppgaver. 

Eksempler på planlagt innhold i 2020 er arbeid med nye målbilder, «helsefremmende organisasjon» i 

samarbeid med NTNU, prosedyrer og verktøy på EQS, og partssamarbeid, dette siste i samarbeid 

med SINTEF.  

Vi opprettholder de tverretatlige basisgruppene, som utfordres til mellomarbeid og trening mellom 

ledersamlinger. Ledergruppa, som ble utvida i 2019 i forbindelse med prosjektet i samarbeid med 

PWC, fortsetter i 2020, nå også utvida med fire mellomledere innen oppvekst. Den tredje strukturen 

som videreføringa vår bygger på, er et styrka partssamarbeid. Dette er forankra i Forum for 

tillitsvalgte, og i Arbeidsmiljøutvalget. Blant annet skal det meldes inn til Arbeidsmiljøutvalget i vår 

hvor mange partsgrupper som er i gang, og før jul skal det rapporteres om hvilke tema som har vært 

oppe til diskusjon, hvem som har deltatt m.m. 

Medarbeiderskap fullføres i 2020. Vi gjennomførte tre samlinger i 2019, de resterende 15 samlingene 

foregår i januar, februar og mars 2020. I skrivende stund er imidlertid kommunen i krisemodus pga. 

korona-utbrudd, og hele prosessen, både med lederutvikling, strukturer knyttet til mellomarbeid og 

trening, og medarbeiderskap, satt på vent.  

Det understrekes at det jobbes med at gjennomføringen av medarbeiderskap skal henge sammen 

med det arbeidet som er gjort, og som er planlagt gjort, på ledernivået. På 

medarbeiderskapssamlingene jobbes det med nærværs- og tilbakevendingsfaktorer, og det jobbes 

med kommunens verdigrunnlag. PWC dokumenterer dette, og overleverer det til kommunen, som 

kan dra nytte av dette, og bruke det videre både i ledersamlinger, og f.eks. i partsgrupper på hver 

arbeidsplass.  

 

Det totale sykefraværet i Inderøy kommune har gått ned 

Når vi går bak tallene, ser vi at det først og fremst er helsesektoren som har hatt en nedgang. Innen 

oppvekst har sykefraværet i det store og hele vært det samme de siste årene, og godt over 

landsgjennomsnittet. Det er store forskjeller mellom sektorer, og mellom enheter innen hver sektor, 



når det gjelder nærvær. Det gir oss arbeidsoppgaver framover. Vi må arbeide for en større grad av 

nærvær, også der utviklingen har stått stille den siste tiden.  

Starten av 2020 har et litt høyere sykefravær enn ved starten av 2019. Samtidig er vi i mars er vi 

under tall for mars 2019. Det er knyttet noe usikkerhet til mars måned på grunn av registrering. Ved 

neste rapportering vil nok fraværet være noe høyere for mars måned.  

 

 

 

 

 

Status smittespredning og beregninger fra FHI 
Antall påviste smittede i Inderøy har holdt seg på et stabilt lavt nivå de siste ukene (7 påvist 

smittede). Den samme utviklingen ser man både regionalt og nasjonalt. FHI melder at Norge fortsatt 

har et smittetall på 0,7 (R). Det vil si at én person som er smittet med koronavirus i snitt smitter 

mindre enn én annen person. Det er med bakgrunn av dette at FHI mener at epidemien er under 

kontroll så langt. Det varsles imidlertid at epidemien kan blusses opp igjen, blant annet fordi man har 

lempet på de smitteforebyggende tiltak. FHI har foretatt beregninger av hvordan epidemien vil 

utvikle seg dersom smittetall R stiger til henholdsvis 1,15, 1,3 og 1,5. Dette framkommer i figuren 

nedenfor. 

 



 
 

Figuren viser at smittetoppen kommer mye tidligere og at antall innlagte på intensiv avdeling økes 

betraktelig jo høyere R overstiger 1. Dette understreker viktigheten av at man fortsatt overholder 

smittevernreglene. Dette for å holde smittevernrisikoen så lav som mulig. 

 

Forutsatt at smittevernregler overholdes, forventes det ikke at åpning av skoler og barnehager, samt 

annen lemping av smitteverntiltak i seg selv øker smitterisikoen. Det er først og fremst faren for at 

befolkningen i mindre grad tar hensyn til smittefaren i det daglige, som kan føre til en økning av 

antall smittede. Det understrekes dermed at vi i det videre må være tydelig på viktigheten av at 

smitteforebyggende hensyn overholdes: 

- God håndhygiene 

- God hostehygiene 

- Hold 2 meters avstand 

- Ikke samle seg i grupper større enn 5 personer 

- Hvis man føler seg syk, må man holde seg hjem 

 

Status oppvekst 

 Status barnehage 
Oppstarten har gått som planlagt. Det er redusert åpningstid i uke 17 (kl 08.00-15.30). Dette vil 

vurderes fortløpende.  

Barnehagene melder tilbake om at foresatte stort sett har fulgt fhi/Helsedirektoratets 

anbefalinger og sendt barna i bhg. Mye tid tilbringes ute der områdene er oppdelt i soner. 

Barna er delt inn i mindre grupper som anbefalt i Veileder.  

Brukerbetaling kreves inn fra og med 20.april. 

 

 Status skole  
Vi er i gang med planlegging av oppstart med utgangspunkt i Veileder presentert 20.04.  

SFO vil ha noe redusert åpningstid pga. av mangel på ansatte og strenge krav i Veileder med 

anbefalinger om å beholde samme grupper i skole og SFO.  

Brukerbetaling innføres i SFO fra mandag 27.04. 

Skoleskyss; her følger man anbefalingene fra Veileder og instruks fra AtB. Skolene har et ansvar 

for å informere foresatte og elever om hvordan man skal opptre i bussen - og ved på- og 

avstigning. 

 

 



 Status kultur 
Kulturskolen starter opp etter 1.mai etter at veileder for kulturskolen er framlagt av 

Helsedirektoratet. 

Intervju av kandidatene til ny kulturleder gjennomføres 22.04 og 28.04. Tilsetting skjer etter all 

sannsynlighet, i løpet av april. 

 

Status oppvekstsenter 
Oppvekstsenter Vest – Miljøambisjoner 

I oppvekstutredningen i 2018 ble det lagt en grunnleggende forutsetning for sammenligning av 

kostnader mellom de forskjellige utredningsalternativene. Her valgte man å legge TEK17 til grunn for 

alle alternativer. Dette ble gjort for å ha et likt sammenligningsgrunnlag å gå ut fra. Denne 

forutsetningen la da grunnlaget for kostnadskalkylene, som igjen har lagt grunnlaget for 

investeringsrammen for Oppvekstsenter Vest. I økonomiplanen er det lagt inn ca. 148 millioner til 

dette prosjektet. Disse tallene er basert på 2018-tall, og kompensert for pris- og lønnsstigning per 

februar 2020 er tallet ca. 153.5 millioner. 

I kommunens miljøplan for 2015- 2025 viser man på side 39 til et konkret tiltak for å redusere utslipp 

av klimagasser : Bruk av massivt tre i nye kommunale byggeprosjekt. Dette er og tatt med i 

styringsdokumentet for skole som ble lagt ved anbudskonkurransen for prosjekteringsgruppen for 

oppvekstsenteret. Styringsgruppen har så langt lagt opp til at oppvekstsenteret skal oppføres med et 

bæresystem i massivtre, i tråd med miljøplanen. Man er nå i en fase i prosjekteringen der denne 

avgjørelsen må spikres da det har store konsekvenser for alt fra prosjektering av bæresystem, 

arkitektur, tekniske anlegg, og i særdeleshet akustikk og brannprosjektering. Det er ikke 

gjennomførbart å endre bæresystemet på et senere tidspunkt uten å måtte begynne fra starten av 

igjen. 

Prosjektledelsen har utfordret Norconsult på hvor store ekstrakostnader man må regne med hvis 

man velger massivtre i stedet fro et tradisjonelt bygg med stål og betong i bæresystemet. I tillegg har 

man kontaktet to store riksdekkende entreprenører som har erfaring med bygging og prising av 

massivtreprosjekter. De melder at en må regne med 10-15% av entreprisekostnaden i merkostnader 

for et massivtrebygg. Det er spesielt utfordringer rundt lyd og brann som gir store utslag. En av 

entreprenørene viste til et prosjekt der de helt konkret hadde sammenlignet samme prosjekt bygd 

tradisjonelt og i massivtre, og forskjellen ble 13%. 

Prosjektledelsen har også snakket med Verdal kommune som i utgangspunktet planla Verdal bo- og 

helsetun i massivtre. Under samspillet med entreprenør fikk man forelagt kostnadskonsekvensene av 

dette valget, og man gikk da tilbake til tradisjonelle bæresystem i stål og betong, riktignok 

karbonredusert betong m.m. 

Prosjektet ønsker en avklaring i formannskapet på om man skal gå videre med massivtre for 

Oppvekstsenter Vest, i henhold til miljøplanen, eller om man skal gå for byggemåten som er lagt til 

grunn i utredningstallene. Dersom man velger å gå for massivtre, må rammen økes tilsvarende 

merkostnadene dette medfører. Det er absolutt ingen mulighet for å innarbeide dette tiltaket i 

eksisterende ramme. Det betyr at man må øke investeringsrammen med minst 13 millioner for å ta 

høyde for merkostnader på vel 10%. Potensielt kan kostnadene bli større basert på erfaringene til de 

to riksentreprenørene, og med 13% må rammen økes med 17 millioner i forhold til indeksregulert 

ramme. Miljøsatsninger som massivtre var ikke med i grunnlaget for noen av 



utredningsalternativene, og man ville i så måte måtte legge på det samme prosentvise tillegget 

uavhengig av valgt utredningsalternativ. 

Generelt vil utstrakt bruk av treverk på overflater inne representere økte kostnader mot 

standardbygg med for det meste gipsoverflater som utredningstallene er basert på. Det har så langt i 

prosjektet vært uttalte ønsker om utstrakt bruk av treoverflater i oppvekstsenteret. Dette har også 

fordeler for drift og vedlikehold da gipsoverflater krever jevnlig vedlikehold for å se fine ut. Spesielt i 

skole og barnehage. 

Et annet mål i vedtatt miljøplan er å Redusere energiforbruk til oppvarming i kommunale bygg. I 

prosjektet har man foreløpig et ønske om å benytte seg av bergvarme for oppvarming koblet på vann 

til vann varmepumper, og et solcelleanlegg for produksjon av strøm. Begge disse tiltakene vil gi økte 

kostnader i investeringsprosjektet, men gi innsparinger i driftsfasen. I tillegg gir det betydelige 

miljømessige gevinster gjennom redusert behov for ekstern energi til oppvarming. En 

bergvarmepumpe vil også kunne brukes til frikjøling på varme dager dersom det skulle bli et behov 

på enkeltdager. Prosjektet har bestilt en kalkyle over de ekstrakostnadene dette vil medføre i 

prosjektet, og en analyse av levetidskostnader der en får et bilde av innsparingene i driftsfasen. 

 

Status helse og omsorg 
Legetjenesten 
Fra 27. april har vi på plass ny fastlege/sykehjemslege May-Helen Håpnes. Med henne som ny 
fastlege og sykehjemslege har Inderøy nå i alt 8 fastleger, 100 % lege i sykehjem, 20 % lege i 
helsestasjon, 40 % kommuneoverlege samt at 4 spesialister i allmennmedisin har ansvar for å veilede 
4 leger i som er i spesialisering til allmennmedisin. 
  
Inderøy kommune er godkjent for utdanning av fastleger til spesialiteten allmennmedisin etter de 
nye forskriftene som kom i 2019.  Alle pasientlister til fastlegene er jevnet ut i tråd men planen og 
skal på sikt bidra til at arbeidspresset for den enkelte lege blir redusert og at ventetiden for pasienter 
reduseres. Kapasiteten på pasientlistene til de 4 legene som er under utdanning skal gradvis økes i 
løpet av året. Det vil innebære at det innen utgangen av 2020 vil være mulighet for at alle 
innbyggerne i Inderøy å velge fastlege i kommunen. 
 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten åpner nå opp tjenestene etter hvert som skoler og barnehager 
kommer i drift gjelder også tiltaket Forebyggende team. 
 
Innvandrertjenesten 
Innvandrertjenesten forbereder å starte opp norskundervisningen fra uke 18. Smittevernrutiner som 
gjelder skoler følges.  
Det er ikke kommet nye bosatt flyktninger enda i år. Det skyldes stopp i bosetting som følge av 
koronatiltak. Det er pr i dag ikke kjent når eller om det er sannsynlig å få nye flyktninger til bosetting. 
Innvandrertjenesten er rigget til å ta imot de 15 vi har vedtak om å bosette. Det er inngått leieavtaler 
på leiligheter/hybler som står tom uten leieinntekt.  
 
Ungdata 
Ungdata kartleggingen,juniordata 5. – 7 klass, ungdomstrinnet og videregående, som skulle vært 
gjennomført før påske ble avlyst. Dette betyr at kommunen ikke vil få denne kartleggingen før i 2021. 
Dette er viktig informasjon som skulle bli brukt til folkehelsearbeidet og til prioritering av 
forebyggende og helsefremmende tiltak i kommunen. 
 
 



Sommerarbeid for ungdom 
Sommerarbeid for ungdom er det registrert 97 søknader innen fristen. Om tiltaket kan gjennomføres 
i år må vurderes ut fra nasjonale smittevernhensyn. 
 
Helseplattformen 
I hele Helse Midt-Norge arbeides det med innføring av Helseplattformen som er en ny felles 
journalløsning og nytt arbeidsverktøy for digitalisering, samarbeidsflyt og helhetlige pasientforløp. 
Løsningen er felles for hele helsetjenesten i Midt-Norge; kommunehelsetjenesten, fastleger, 
spesialisthelsetjenesten og avtalespesialister.  
I følge framdriftsplanen skal Helse Nord-Trøndelag og tilhørende kommuner innføre 
Helseplattformen i 2. kvartal 2022. Det betyr at det er litt i overkant av 2 år til GoLive for Inn-

Trøndelagsregionen. I denne innføringsperioden er det behov for at hver kommuneregion har en 
regional innføringsleder som forbereder innføringen i egen region og bistår de enkelte 
kommunene slik at innførings- og utviklingsarbeidet blir i tråd med intensjonen.  
Prosessen med rekruttering av regional innføringsleder for Inn Trøndelagskommunene er nå i 
sluttfasen og det forventes at personen som skal ivareta arbeidet er operativt i løpet av mai. 
Stillingen er finansiert med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen og fra Digitaliseringsfondet. 
 
Kapasitet institusjonsplasser 
Kapasiteten på institusjonssenger er tilfredsstillende. Det er 8 helt ledige institusjonsplasser i 
skrivende stund. Det kan forventes økt etterspørsel etter korttidsplasser/rehabiliteringsplasser når 
sykehusene starter opp ordinær behandling.  
Det er 11 personer på venteliste for omsorgsbolig med bemanning. 7 av disse har tilbud om 
korttidsplass i institusjon i påvente av ledig omsorgsbolig.  
 
  

 


