
Rådmannen orienterer august 2020 

Prognose for driftsregnskap pr juli 2020  

Rådmannen orienterer i denne rapporten om regnskapsstatus og prognose for året med 

utgangspunkt i regnskap pr juli. Rapportering Prognosene vil fortsatt bære preg av størrre usikkerhet 

enn normalt på grunn av at samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av covid-19 ikke er kjent.  

Kommunen skal rapportere til Fylkesmannen innen 8.9 om merkostnader knyttet til Covid-19, og 

rådmannen vil komme tilbake med mer informasjon om kommunens utgifter knyttet til 

koronaepedemien i forbindelse med denne rapporteringen. 

Rådmannen prognose/anslag på utfordringsbildet i drift av virksomhetene i størrelsesorden 4 til 5 

mill kroner, men rådmannen vurderer at det er risiko for noe større avvik med utgangspunkt i 

regnskapsførte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Prognoser fra NAV forventes i løpet av kort tid, men 

foreligger ikke pr dato.  

Prognoser for frie inntekter indikerer merinntekter på vel 6 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. 

Merinntektene er knyttet til kompensasjon som følge av koronaepedemien.  Rådmannen rapporterer 

om samlet balanse for 2020 ut fra forventede merinntekter fra frie inntekter, samt anslåtte 

innsparinger i nettorenter og lønnsoppgjør 2020.  

Driftsregnskap - 
Regnskapsskjema 1A 
(tall i 1000 kr) 

Regnskap Revidert 
Budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Prognose Avvik i kr 

Rammetilskudd -186 916 -258 375 -266 718 -275 209 16 834 

Inntekts- og formuesskatt -79 954 -170 828 -165 713 -160 769 -10 059 

Eiendomsskatt -11 211 -16 309 -16 309 -16 309 0 

Andre generelle driftsinntekter 0 -3 421 -3 421 -3 421 0 

Sum generelle driftsinntekter -278 081 -448 933 -452 161 -455 708 6 775 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 232 331 406 681 402 009 412 682 -6 000 

Avskrivinger 0 32 669 32 669 32 669 0 

Sum netto driftsutgifter 232 331 439 350 434 678 445 351 -6 000 

Brutto driftsresultat -45 750 -9 582 -17 483 -10 356 775 

Renteinntekter -1 708 -3 397 -3 397 -2 897 -500 

Utbytter -3 054 -4 850 -4 850 -3 054 -1 796 

Renteutgifter 10 119 18 550 18 550 17 050 1 500 

Avdrag på lån 15 179 36 330 36 330 36 330 0 

Netto finansutgifter 20 536 46 633 46 633 47 429 -796 

Motpost avskrivninger 0 -31 352 -31 352 -31 352 0 

Netto driftsresultat  -25 214 5 698 -2 202 5 720 -21 

Nto avsetn./bruk bundne 
driftsfond -35 -1 874 -1 579 -1 874 0 

Nto avsetn./bruk disposisjonsfond 0 2 632 3 781 2 632 0 

Sum disponering/dekn. av nto 
driftsresultat -35 758 2 202 758 0 

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) -25 249 6 456 0 6 478 -21 

 

Generelle drifstinntekter 

Rammetilskudd og skatteinntekter 



Prognose for frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter) baserer seg på vurderinger fra KS og 

STOLP-modellen pr 26. juni. Prognosemodellen omfatter kun kommunenes frie inntekter slik at ulike 

øremerkede ordninger, slik som vedlikeholdspakken/tiltakspakken og refusjonsordningen for 

ressurskrevende tjenester, ikke er en del av prognosemodellen. Slike bevilgninger kommer dermed i 

tillegg til de frie inntektene som framgår av prognosemodellen.  

 

I prognosene pr 26. juni er endringene for 2020 søkt fordelt ned på kommunenivå, men KS presiserer 

at dette kun må ses som anslag da det er usikkerhet knyttet til hvordan de endelige 

fordelingsnøklene blir. Dette gjelder bl.a. kompensasjonen i rammetilskuddet på 550 mill. kroner 

knyttet til forventet reduksjon i skatteinntektene som følge av regelendringer i Prop 127 S 

(krisepakke). En bevilgning over rammetilskuddet, 150 mill. kroner til sårbare barn og unge, skal 

fordeles særskilt og derfor har det ikke vært mulig å fordele denne utgaven av prognosemodellen. 

Prognosemodellen vil bli oppdatert i samsvar med departementets endelige fordeling så snart denne 

foreligger. 

Anslaget for frie inntekter pr juli er anslått til 436,7 mill kroner.  Sammenholdt mot opprinnelig 

budsjett utgjør dette en økning 3,5 mill. kroner.  

STOLP-modellen viser at statlige overføringer knyttet til Koronaepedemien som er bevilget gjennom 

inntektssystsemet, utgjør et 7,3 mill kroner.  Dette gjelder en generell kompensasjon knyttet til 

covid-19.  

 Endringer som følge av koronapandemi  Beløp i 1000 kroner 

 Kompensasjon 3,75 mrd. kroner i Innst. 216 S, (Prop 57 S, Prop 58LS)  5 095 

 Kompensasjon 1 mrd. kroner bortfall foreldrebetaling, Innst 233S, Prop 
70LS  

1 293 

 Kompensasjon for reduserte skatteinntekter, regelendringer, Prop 127S  660 

 Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste  100 

Aktivitetstiltak for barn og unge med store behov  110 

Sum overføringer i frie inntekter 7 258 

 

I tillegg er rammetilskuddet justert ved revidert nasjonalbudsjett som følge av: 

 utsatt overføring av skatteoppkreving med 0,6 mill kroner. Skyldes Covid-19 utbruddet,  

 endringer i tilskudd til fastleger med om lag 0,4 mill kroner.  

Rådmannen vil ikke foreslå budsjettjustering av rammene til enhetene som følge av økte frie 

inntekter da dette vurderes som lite hensiktsmessig. Avvik fra budsjettrammen som skyldes covid-19 

vil bli kommentert fra virksomhetene, og således vil vi få tilfredsstillende innsikt i merutgiftene 

knyttet til pandemien.   

Anslaget på årsveksten i skatteinntekter ble vesentlig endret i RNB for 2020. Regjerningen anslår 

reduksjon på 1,1% for kommunene sammenlignet med 2019. KS rapporterer at skatteinngangen for 

kommesektoren for første halvår utgjør 80,8 mrd kroner, som innebærer en nedgang på 2,3% i 

forhold til tilsvarende periode i 2019. Dette er dermed under anslaget fra revidert nasjonalbudsjett 

for 2020.  

Eiendomsskatt og øvrige driftsinntekter anslås som budsjettert. 

Netto finansutgifter og utbytte 



Som tidligere rapportert forventes noe lavere netto renteutgifter enn budjettert. Rådmannens 

forventer en mulig netto mindreutgift i størrelsesorden 1 til 1,5 mill. kroner.  

Utbytte fra NTE er mottatt på vel 3 mill kroner. Dette er 1,8 mill. kroner lavere enn budsjettert, men 

har ikke konsekvens for 2020 da dette er budsjettert avsatt til fond. 

Fellesområdet – lønnsoppgjør mm. 

Prognose for lønnsoppgjør anslås som i første tertial. Rådmannen legger signaler fra KS til grunn og 

anslår en mindreutgift på om lag 1,8 mill kroner.  

 

Virksomhetsområdene 

Prognoser for driften omfatter merutgifter knyttet til covid-19. Rådmannen har pr dato ikke sikre 

prognoser for påløpte, ikke regnskapsførte utgifter. Dette vil også være avhengig av hvordan 

pandemien utvikler seg framover. Foreløpig regnskapsstatus og prognoser for utgifter knyttet til 

covid-19 vil foreligge i starten av september i forbindelse med rapportering til Fylkesmannen. 

Rådmannen vil komme tilbake med nærmere orientering 

Politikk forventes i balanse. 

Administrasjon  

Det forventes et merforbruk for enheten. Merforbruket knyttes i hovedsak til 

skatteoppkreverfunksjonen som på grunn av covid-19 ikke blir overføres til staten før 1.1.2021 og 

ikke fra 1.7 som planlagt. Kommunen har fått kompensasjon via rammetilskudd. 

Regnskapsskjema 1A Regnskap Revidert 
Budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Prognose Avvik i kr 

Politikk 2 015 3 633 3 633 3 633 0 

Administrasjon 12 798 25 273 25 273 25 573 -300 

Oppvekst 81 337 140 762 140 762 144 762 -4 000 

NAV  Inn-Trøndelag 5 820 11 170 11 170 11 170 0 

Kultur og fritid 10 834 16 213 16 213 16 213 0 

Plan, landbruk og 
kommunalteknikk 23 614 43 264 43 304 43 264 0 

Vann og avløp -6 405 0 0 0 0 

Næring 9 691 6 536 5 517 6 536 0 

Interkomm. samarbeider 2 075 0 0 0 0 

Fellesområder 90 593 146 103 145 753 149 603 -3 500 

Helse og omsorg -99 12 901 9 557 11 101 1 800 

Sum bevilgninger drift, netto 232 273 405 855 401 182 411 855 -6 000 

 
 
 
Oppvekst  
Det rapporteres om ubalanse i driften som skyldes høyere aktivitet enn forutsatt i budsjett 2020, 
anslagsvis 3-4 mill. kroner. Utfordringsbildet i første tertial ble anslått til ca. 4 mill kroner. Dette var 
blant annet knyttet til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, kjøp av tjenester fra private (ikke kjent 
ved budsjettårets start), skoleskyss og enhetene. Oppdaterte prognoser for refusjoner knyttet til 
fosterhjemsplasserte barn, indikerer at kommunens netto utgifter (refusjonsinntekter og 
refusjonsutgifter) er noe lavere enn budsjettert. Rådmannen vil komme tilbake til anslag på dette i 
forbindelse med andre tertial. 



Av merforbruket er ca. 2,4 mill kroner knyttet til enhetene. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til 
resultatet, da man ikke har fått alle refusjoner vedr. sykemeldinger på enhetene.  Merforbruket 
skyldes, som tidligere rapportert, flere forhold; spes.ped - tiltak, kjøp av tjenester hos private (ikke 
kjent ved budsjettårets start), avvik i lønn mellom "gamle" og nye ansatte/lærere pga. ulik utdanning 
(flere nytilsatte lærere har master) m.m. 

Det arbeides med tiltak for å redusere merforbruket bl.a ved stram økonomistyring gjennom 
rapportering og oppfølging av enhetene. Videre skal enhetene iverksette tiltak for å redusere 
vikarbruk, samt redusere lønnskostnader/reduksjon av årsverk. Det arbeides med å redusere 
kostnader til bla. svømmeundervisning og PPT.  

 
Nav Inn-Trøndelag 
Enheten rapporterer om en fortsatt økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dette har flere og 
sammensatte årsaker. Økningen vises blant annet på flyktninger og noe som følge av corona-
pandemien. Det er også endringer i tidsperioden arbeidsavklaringspenger kan benyttes, med de 
følger at det er flere som står uten noen form for inntekt og derved muligheten til å forsørge seg selv. 
Flere av de trenger videre bistand fra NAV. 
Prognosen for 2020 viser en årsvirkning på utbetaling av sosialhjelp på omlag samme nivå som i 
2019.   Pr dato er ikke prognosen tallfestet pga behov for kvalitetssikring.  Dette vil bli foretatt i løpet 
av kort tid. 

Et av verktøyene som benyttes for å gi flere muligheten til å komme over i inntektsbringende arbeid 
er kvalifiseringsprogrammet. Dette tiltaket belastes det kommunale budsjettet. 

Det er generelt knyttet stor usikkerhet til utviklingen i arbeidsmarkedet i tiden framover. Skulle det 
vise seg at vi på nytt får en smitteøkning må vi igjen forvente en økning i antall permitterte og 
arbeidsledige. Det vil da være en stor risiko for at flere innbyggere trenger økonomisk hjelp i 
hverdagen. 

Helse og omsorg.  
Det rapporteres om et overforbruket på anslagsvis 1  mill. kroner. Dette skyldes merutgifter til Covid 
– 19 – anslaget omfatter ikke legevakt på Rinnleiret. Anslag for merutgifter ved legevakt ved 
Rinnleieret i forbindelse med Covid 19 er pr dato usikre. Et grovt anslag gir i overkant av 2 mill. 
kroner for Inderøy.  Ser man bort fra covid-19 er det forventet at sektoren går i balanse.  

Situasjonen til Flyktningetjenesten er fremdeles uforutsigbar når det gjelder tilflytting av flyktninger. 
Pr. dd. er ikke anmodningsvedtaket oppfylt. Det meldes om et mindreforbruk  som skyldes at man 
"sparer på lønnsutgifter". Driften er basert på tilskuddsordninger knyttet til blant annet antall nye 
flyktninger. Når dette ikke skjer vil det være nødvendig å redusere driften.  

Ledere og medarbeidere jobber kontinuerlig for å holde budsjettrammene. Det er rutiner med jevnlig 
dialog mellom enhetsledere og sektorleder. Gjennomgang har vist at den økonomiske situasjonen er 
krevende med relativt marginale rammer. Det er i hovedsak variabel lønn hvor det er et merforbruk. i 
tillegg har man også økt aktivitet knyttet til nye brukere med omfattende hjelpebehov. Siden forrige 
rapport er det jobbet med å redusere utgifter til vikar, spesielt ift. variabel lønn, slik som sykevikar. 
Dette har gitt noe effekter og er lagt inn i prognosen. 

 
Kultur. Regnskap vurderes å være iht. budsjett. 



Eiendom og kommunalteknikk 
Det rapporteres om balanse iht. første halvår.  

Næring  
Prognoser pr juli viser merutgifter på 2,5 til 3 mill. kroner knyttet til bredbåd. Anslaget er beheftet 
med noe usikkerhet knyttet til finansiering ved egenandeler høsten 2020. Det foreligger pt. ikke en 
komplett oversikt, men forventes å få det i løpet av kort tid. Alle prosjekt i fase 4 er avsluttet og det 
avventes ny utlysning for Framverran fase I. 

  
Vi har fått fakturaer for fase 3 og fase 4 som inkluderer Stokkan - Letnes, Korsavegen/ Sandvollan, 
Røra over Flaget samt Grønnesby, Bartnes og Verdalsgrenda i 2020. Flere av prosjektene skulle vært 
levert og fakturert tidligere, men har måttet avvente pga. forsinkelser i prosjektene. Siste prosjekt 
som nå pågår er Røfloa hvor 5 abonnenter samt vårt eget renseanlegg kobles til på fiber høsten 
2020.  
 

Driften forøvrig forventes å gå i balanse i 2020 

 

Status startlån 

Ved inngangen til 2020 hadde Inderøy kommune 4,6 mill. i ubrukte lånemidler til startlån. 

Låneopptak for 2020 på kr. 25 mill. gir en total ramme på 29,6 mill. 

Politiske signal gikk i retning av at Inderøy kommune skulle jobbe mer målrettet for å nærme seg 

målet i den boligsosiale handlingsplanen. For å oppnå det har administrasjonen foretatt en 

gjennomgang av anbefalinger gitt av Husbanken i tillegg til kommunens egne retningslinjer.  

Tidligere år har kommunen i all hovedsak bidratt med å finansiere egenkapitalen som kreves ved 

boligkjøp men har nå mer dreid over til at vi fullfinansierer de fleste av boligkjøpene. Dette sikrer 

låntaker gode betingelser og forutsigbarhet i tillegg til at det reduserer tapsrisikoen ved at 

kommunen alltid får førsteprioritet i pantet. 

Inderøy kommune har så langt i år behandlet ferdig 16 saker i tillegg til en klagesak som skal til 

klageutvalget i august. 

Det er også mottatt fire saker som fortsatt er under behandling hos saksbehandler. 

Status på søknader fordeler seg slik: 

 

Type Antall Lån sum

Fullfinansiering utbetalt 7 12 229 088        

Finansiering av egenkapitel 2 665 500              

Tilsagn konkret bolig-ikke utbetalt 1 1 810 000          

Finansieringsbevis 3 5 600 000          

Avslag m/ klage 1 -                      

Avslag u/ klage 3 -                      

Til behandling nå 4 -                      

Sum 21 20 304 588        



Hovedårsaken til at det gis avslag er at søker, etter kommunens vurdering, ikke har økonomi til å 

betjene lånet over tid og at det øker kommunens tapsrisiko. Som grunnlag for denne vurderingen 

benytter Inderøy kommune budsjettmodellen fra SIFO, tidligere Statens institutt for 

forbruksforskning (forkortet SIFO). 

SIFOs Referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan settes 

sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik 

størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning. Budsjettet omfatter både vanlige, 

løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler og lignende og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige 

forbruksgjenstander som møbler, elektrisk utstyr og lignende. 

 

 

Status framdrift etterbruk skole/bhg bygg 

I forbindelse med behandling av oppvekstutredningen, fikk rådmannen også i oppdrag om å sette i 

gang en prosess knyttet til etterbruk av tomme skole- og barnehagebygg. I tillegg ble det gitt 

styringssignaler om at bassenget, idrettshallen og uteområdene ved Mosvik skole skal brukes som en 

del av skole- og barnehagedrift. 

I denne sammenhengen vil det bli initiert to prosesser: 

1. Etterbruk av skole- og barnehagebygg som et ledd i lokal samfunnsutvikling: 
Rådmannen ser for seg at det settes sammen 3 ad hoc utvalg bestående av lokale representanter fra 

frivillige lag og organisasjoner, næringssjef, overordnet administrativt nivå, samt politisk 

representasjon (inntil 10 deltakere, men helst færre). Det vurderes som hensiktsmessig at det settes 

sammen et utvalg for hver grend. Utvalgene vil få som mandat å utrede mulig etterbruk av tomme 

lokaler. Det presiseres at sanering av hele eller deler av bygningsmassen også må vurderes i denne 

sammenhengen. Videre presiseres det at hovedfokuset i arbeidet bør være å få aktivitet i byggene 

som ikke baserer seg på kommunal drift og/eller tjenesteproduksjon, jfr. Vedtatt mandat for 

oppvekstutredningen. Etterbruk av utearealene kan knyttes tett opp til utredningsarbeidet for 

kommunens nærmiljøanlegg. Andre samfunnsutviklingstiltak (for eksempel knyttet til bruk av det nye 

helsebygget i Mosvik), må ses i sammenheng med dette utredningsarbeidet. 

2. Bruk av basseng og idrettshall ved Mosvik skole som en del av skole- og barnehagedrift: 
Rådmannen ser for seg at det settes sammen et ad hoc utvalg bestående av blant annet 

representanter fra oppvekstsektor samt hovedtillitsvalgte. Sektorledelse og ledelse for det nye 

oppvekstsenter skal være representert. Utvalget vil få som mandat å vurdere hvordan nevnte 

fasiliteter kan brukes i barnehage- og skoledrift. I utredningsarbeidet vil man ikke legge vekt på bruk 

av basseng, siden man forutsetter at dette er godt regulert i eksisterende ordninger knyttet til 

svømmeundervisning. For utvalget blir det viktig å få synliggjort handlingsrommet mellom den 

politiske bestillingen om å ta i bruk primært idrettshallen og rådmannens delegerte myndighet til å 

legge til rette for best mulig skole- og barnehagedrift. Økonomiske konsekvenser vil man også måtte 

vurdere. Det skal også vurderes hvor vidt andre skoler kan ta i bruk idrettshallen. 

 

Status overordnet koronaberedskap 

Antall koronasmittede i Norge tiltar nå etter at sommerferie er over. I enkelte kommuner har ført 

dette til strenge smitteverntiltak. Pr. 11. august er det ikke påvist nye smittetilfeller i Inderøy. 



Likevel har koronaberedskap stått høyt på dagsorden i rådmannens ledermøter hvor også 

kommuneoverlege deltar. Etter en samlet vurdering, har man, inntil videre, kommet fram til følgende 

håndtering av situasjonen: 

- Ved påvist smitte skal smittesporing foretas etter etablerte rutiner, dvs. at dette løses i linjen 
uten at overordnet kriseledelse aktiveres 

- Kommuneoverlegen deltar i møter med rådmannens ledergruppe etter behov, men 
minimum annenhver uke. 

- Kommuneoverlegen har et primæransvar til å videreformidle nye føringer fra FHI og svarer 
opp enkelthenvendelser 

- Kommunens overordnete kriseledelse mobiliseres på kort varsel ved behov. Eksempelvis ved 
større og mer omfattende statlige føringer og/eller pålegg og/eller behov for å iverksette 
større lokale smittebegrensede tiltak 

- Så lenge smittesituasjonen i kommunen vurderes til å være under kontroll, følger vi de 
sentrale retningslinjer når det gjelder smittevern 

- Det vurderes fortløpende hvilken informasjon som sendes ut fra kommunen. Her bruker vi 
som før kommunens hjemmeside, Facebookside og ved behov for å gi interne oppdateringer 
brukes kommunens intranettside, samt epost.  

 

Kommunen har gått ut med informasjon til kommunens innbyggere pr. sms. Videre er det utarbeidet 

interne informasjonsskriv til ansatte om hvordan man skal forholde seg til koronasituasjonen. I tillegg 

er det lagt ut oppdaterte informasjonsskriv til kommunens innbyggere på kommunens hjemmeside 

og Facebookside. 

 

Avlyst bredbåndsanbud TFK – Framverran fase I  

Trøndelag Fylkeskommune har avlyst sitt anbud når det gjelder blant annet bygging av bredbånd i 

Framverran fase I. Følgende tekst ble oversendt Inderøy kommune fra en av aktørene fredag den 

07.08.20. Her kan det se ut som om kommunene ikke har levert fra seg god nok informasjon til TFK. 

For Inderøy kommunes del har vi oversendt all vår kunnskap for over et år siden til TFK. Vi vil gjenta 

denne informasjonen og oversende på nytt slik at vi forsikrer oss om at vår kunnskap om Framverran 

deles med TFK og skal være tilstrekkelig for et godt anbudsgrunnlag. Vår kunnskap om saken er at 

tilbudet gikk til en aktør som ble forkastet etter klage og ny klage ble innsendt til TFK. Det klokeste 

var da å avlyse konkurransen slik TFK har gjort. 

Inderøy kommune har oversendt følgende til TFK i epost når vi ble klar over at konkurransen ble 

avlyst: 

 Hei, 

Jeg ser at du er kontaktperson i konkurranse om bredbånd iblant annet Framverran her i 

Inderøy. 

Inderøy kommune har fått spørsmål knyttet til bredbåndsutbyggingen, se epost i det 

følgende. Dette spørsmålet har vi fått tidligere mens konkurranse foregikk. Det ble svart at 

spørsmål må stilles i KGV for konkurransen. 

Vi har nå fått spørsmålet en gang til. 

Ettersom informasjonen gitt i konkurranse skal være likt for alle som deltar, ønsker jeg ikke å 

svare Rissa direkte, sender spørsmålet videre til deg. Når det gjelder spørsmålet fra Rissa, så 



har Inderøy kommune vedtak på anleggstilskudd per gårds/bnr på 12 500,- Tar dere med 

denne informasjonen i konkurransen (selv om den er avlyst) eller skal jeg svare på dette? 

Det kan se ut for oss at informasjonen Rissa etterspør er en (av) årsakene til at konkurranse 

har blitt avlyst? Dersom det er tilfelle, er vi tilgjengelig og bistår gjerne i å huke av eventuelle 

uklarheter. 

 

Inderøy kommune avventer til ny anbudskonkurranse blir utsendt fra TFK og rådmannen har 

henvendt seg til fylkesrådmannen pr. epost for bl.a. å etterspørre framdrift. 

 

Program for folkehelsearbeid, 2021-2023 

Bakgrunn for søknaden var en utlysning av tilskuddsmidler til Plan for folkehelsearbeid i Trøndelag; 
en statlig satsing fra 2017. Trøndelag fylkeskommune startet opp i 2018, og de fleste kommuner i 
Trøndelag er allerede i gang. 
Intensjon er å «... styrke kommunes langsiktige systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven». 
Søknad fra Inderøy ble sendt i februar 2020 og revidert etter innspill i april. Inderøy har fått innvilget 
søknaden og får tilskudd i størrelsesorden kr 150 000 - 200 000 i tre år. 
 
P.t. er administrasjonen i dialog med Trøndelag fylkeskommune vedr. utkast til plan, satsingsområder 
og relevant forskningsmiljø som skal tilknyttes programmet. Stikkord er medvirkning, forankring og 
grasrotinvolvering. 
Aktiviteter/prosess høsten 2020: idedugnad/dialogmøte (søkekonferanse) (okt), velge ut målbare 
tiltak, utarbeide en plan for Inderøy kommune innen des. 2020. Skal politisk behandles i fylkestinget 
innen 01.01.21 
Barn og unge skal medvirke for å utvikle mestring, gi medbestemmelse og skape tilhørighet.  
Det skal utvikles arenaer for samarbeid mellom aktører; tverrfaglig arbeid. 
 
Arbeidet skal evalueres etter tre år - og skal gi effekt i 10 år! 
Vi er i gang med å planlegge søkekonferansen/dialogmøtet. På grunn av Korona-situasjonen, må man 
muligens tenke nytt mht. medvirkningen. 
Det er behov for en prosjektleder i programperioden. 
 

Kunnskapsgrunnlaget: 

 Folkehelseprofilen for Inderøy (årlig rapport) 

 Helserapport for Trøndelag (HUNT) 

 Ung-HUNT 

 Ungdata 

 Egne data (familiesenteret) 

 Elevundersøkelsen 

 Dialog med ungdommen (dialogmøter, ungdomsråd) 

Utfordringsbildet i Inderøy 

 Økende fedme-problematikk 

 Inaktive barn og unge 

 Psykisk helse 

 Få møteplasser for ungdom som ikke er aktive i idretten 



 
Prioriteringer i Inderøy kommune; foreløpige 

 Arbeid mot barn og unge 

 Møteplasser 

 Kollektivtrafikk 

 Gang- og sykkelveier 

 «Ungdomshus» 

 Nærmiljøanlegg 

 
 

Status revidering av temaplan for Idrett og fysisk aktivitet 

Kommunestyret er informert om prosessen i vinter/vår i Rådmannen orienterer (mars-juni). 

Veien videre – prosessplan: 

Tidsperiode/ 
2020 

Aktivitet Ansvar Medvirkning Oppgaver Kommentar 

10.02.20 Orientering om 
planprosessen i HU 
Folk 

Kulturrådgiver  Presentasjon av 
planprosessen og 
arbeidsgruppa 

 

 Arbeidsgruppemøter Kulturrådgiver Arbeidsgruppa   

Dialogmøte 
12.03.20 

Møtet avlyst  Arbeidsgruppa  Avlyst grunnet Korona 

Mars –mai 2020 Spørreundersøkelse til 
interessenter 

Arbeidsgruppa  Lage spørre- 
undersøkelse og 
bake inn innspill i 
utkast til plan 

10 innspill fra lag, organisasjoner og 
enkeltpersoner. Barn og unge ikke involvert. 

Juni 2020 Rådmannen 
orienterer om status i 
prosessen 

Kulturrådgiver   Hele prosessen er forsinket grunnet Korona-
periode. 

Arbeidsgruppemøte 
10.08.20 

Status prosess og 
veien videre 

Ass.rådmann Birgit, Bjørn, Ingrid, 
Audhild 

Fordele oppgaver 
og planlegge videre 
prosess 

Korte frister! 

Arbeidsgruppemøte 
14.08.20 

Status prosess og 
veien videre 

 Birgit, Bjørn, Ingrid, 
Audhild, Per 
Morten, Anne Kjersti 

  

Uke 33-37 Revidering av plan 
med arbeidsmøter 

Ass.rådmann Arbeidsgruppa 
bestående av: 
Ass.rådmann, 
rådgiver Landbruk 
og friluftsliv, 
kulturleder, frivillige 
org - deriblant 
Idrettsråd, rep fra 
ungdomsråd/elevråd 
m.fl. 

Inn med revidert 
handlingsplan, nye 
områder, 
oppdateringer av 
status, idretter 
m.m. 
Møteplan, 
ansvarsfordeling 

Arbeidsgruppemøter etter behov. 

Politisk behandling i 
HU Folk, 15.09 20 

Politisk gjennomgang 
av utkast til temaplan 
- med innspill 

Leder HU Folk Administrasjonen, 
medlemmer HU Folk 

 Utkast til plan sendes ut på høring. 

Uke 39-44 Høringsperiode  Alle interessenter   Inntil 6 uker. Frist seinest 30.10.20 

Uke 45-46 Bearbeiding etter 
høringsrunden 

Leder for 
kultur 

Arbeidsgruppa   

Uke 47 Politisk behandling i 
HU Folk og 
Formannskapet 

Leder i HU 
Folk og 
ordfører 

Politikken   

Uke 47-49 Bearbeiding etter 
politisk behandling 

Ass.rådmann 
ev. leder for 
kultur 

   

Uke 50 Endelig politisk 
behandling i 
kommunestyret 

Ordfører Kommunestyret   



 

 

Oppstart skole og barnehage, august 2020 

STATUS KORONA 

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke 
smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge (jf. smittevernveileder skole/BHG). Ut fra den 
situasjonen som er på Innherred og Inderøy p.t., starter vi opp med gult nivå ved 
skolestart/barnehagestart – og stort sett samme praksis som våren 2020/før sommerferien. Dette er 
diskutert i rektor- og styrermøter og i møte med kommuneoverlegen 11.august. 

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene/barnehagene må fremdeles ha flere 
tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever/barn. Ved gult nivå vil det i 
utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. 

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene/barnehagene være forberedt på å endre 
tilbake til rødt nivå.  

Rådmannen anbefaler at ansatte som har vært ute og reist i utlandet de siste 10 dagene før 
skolestart; dvs. mellom 6. og 16.august, eller hvert i områder i Norge med stor smitteøkning, tar en 
test – for sikkerhets skyld. Henvendelsen skal gå til teststasjonen i bostedskommunen. For Inderøy er 
det teststasjonen på Rinnleiret. Testresultatet finner man på helsenorge.no allerede etter ett døgn. 

Fortsatt gjelder: 

 Hold avstand – min. en meter 

 Hygienetiltak: Vask hender ofte – etter tidligere plan. Hyppig renhold av pulter etc. 

 Hold deg heime ved tegn til sykdom – ta en test.  
 

Åpningstider i barnehagen  

Grunnet Korona-tiltak i vår, har vi gjort oss noen erfaringer med innskrenking av åpningstiden i 

barnehagen. Smittevernveilederne ga oss retningslinjer om kohorter og stasjonært personalet. I 

perioden etter gjenåpning og fram til sommerstengt bhg, var barnehagen åpen mellom kl. 07.30 og 

16.00. 

Det er på bakgrunn av dette at rådmannen ønsker å vurdere en permanent innskrenking av 

åpningstiden. Etter Koronatiden har det kommet tydelige tilbakemeldinger fra ansatte om at en 

innskrenking av åpningstiden har medført økt kvalitet for barnet; små grupper, klarere rammer for 

dagen og mer oversiktlige forhold. Ansatte i barnehagen har meldt om «gylne tider», hvor de endelig 

er godt bemannet hele tiden. Styrergruppen i Inderøy har meldt om gode tilbakemeldinger fra 

foreldre og tillitsvalgte på tilbudet. Generelt er det meldt om en større indre ro i barnehagen. 

Debatten om åpningstider i barnehagen handler om verdier. En innskrenking av åpningstiden kan 

oppleves utfordrende. Det innebærer mindre fleksibilitet for foreldrene, og det kan muligens passe 

dårlig for arbeidsgiver. Foreldrene må forholde seg til en mindre innskrenking av åpningstid som får 

konsekvenser for leverings- og hentetidspunkt. 

I Norge er de aller fleste foreldre i arbeid fra barna er relativt små. Det er derfor viktig med et godt 

utbygget barnehagetilbud og god kvalitet i barnehagene.  



Med fokus på kvalitet i tilbudet; tilstedeværelse og oppfølging, og sett i lys av den økonomisk 
situasjonen oppvekst er i, er det mulig å se for seg at en innskrenking av barnehagetilbudet til 9 timer 
pr. dag.  
Med en redusert åpningstid ser rådmannen for seg at det legges bedre til rette for mer stabilitet, 

kontinuitet og redusert sykefravær hos ansatte. Det vil også bidra til økt trygghet og bidra til god 

relasjonsbygging mellom voksne og barn. 

Det er vanskelig å tallfeste hva en innskrenking av åpningstiden vil si økonomisk, men i et 

helsefremmende perspektiv for barn og voksne, er det stor sannsynlighet for at dette tiltaket vil gi en 

positiv effekt i kraft av reduserte utgifter. 

Med utgangspunkt i ovenstående vil rådmannen legge fram en sak til politisk behandling i 

september. 

 

ABSOLUTT  

 Et nasjonalt rammeverk utviklet av KS i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. 
 Et utviklingsprogram for kommuner/fylkeskommuner som skal gi kunnskap og forståelse for 

deres ansvar. 
Utviklingsprogrammet Absolutt skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i 
lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges 
utdanning og oppvekst.  

ABSOLUTT Trøndelag: 

Planlagt oppstart for kommuner i Trøndelag er 12. og 13. november 2020 på Stjørdal. Et samarbeid 
mellom Fylkesmannen og KS. Alle kommunene må utnevne en koordinator. 

Fundament: 

 FNs bærekraftmål 
 0-24-satingen (2017-2020) 
 Barnets medvirkning/stemme 
 FNs barnekonvensjon 

 

Lokale deltakere/lokal gruppe skal bestå av ordfører/leder for HU Folk, rådmann/ sektorleder 
oppvekst, en rektor og en styrer, HTV Utdanningsforbundet, ev rådgivere på oppvekst og 
kultur/kulturskolerektor. 

 

Lensmyra Næringspark 

Lensmyra Utbyggingsselskap AS LUAS) ble stiftet mandag 10.08.20 av ordførere Ida Stuberg og Anne 

Berit Lein fra Steinkjer. Styret i selskapet består av følgende personer: 

Jon Arve Hollekim -  arbeidende styreleder 

Jacob B. Almlid -  styremedlem 

Gunvor Jørstad - styremedlem 

Bente N. Lyng -  varamedlem 

Marte Klepp -   varamedlem 



Generalforsamling består av Ida Stuberg og Anne Berit Lein.  

Valgt revisor er BDO Steinkjer. 

Prosjektet går nå over i en ny fase etter lang tids behandling og planlegging hvor det forventes at 

gjennomføring av fase I vil pågå og ferdigstilles sommeren 2021. Det finnes en del interessenter som 

vil bli kontaktet denne høsten for framlegging av kontrakt for å etablere seg på Lensmyra. Lensmyra 

Næringspark vil også bli aktivt markedsført både digitalt og ved direkte kontakt. Her vil Inderøy 

Utvikling SA spille en rolle for å bidra i markedsføringa. I tillegg vil også samarbeidet via 

næringsmedarbeidere i Inn-Trøndelag også bidra til akkreditering på Lensmyra Næringspark siden 

næringsarealet er vedtatt som et regionalt næringsareal i vår region. Lensmyra vil være 

komplementær til arealet på Tjuin som har tilknytning til sjøen. Lensmyra ligger ideelt mht. jernbane, 

E6 samt fylkesveg 755 til Fosen. 

LUAS overtar videre ansvar for gjennomføring av prosjektet når selskapet er stiftet, men dette vil skje 

i tett samarbeid med kommunen hvor både næringssjef og rådgiver på kommunalteknikk vil følge 

saken. Begge har god erfaring med prosjektet og har deltatt i hele prosjekteringsfasen som ble 

startet høst 2019.  

 

 

 


