
Rådmannen orienterer september 2020 
 

Status bolystmidler og krisefondsmidler 

Det henvises til vedlagte oversiktene for å få en oppdatering om disponering av henholdsvis bolyst- 

og krisefondsmidler 

 

 

Oppfølging av handlingsplan i boligsosial handlingsplan 

Boligsosial handlingsplan, vedtatt i kommunestyret den 1. oktober 2018 har følgende 

innsatsområder, med tilhørende handlingsplan: 

 

Innsatsområde: Trygg etablering av eid bolig 

 
 

Status: 

Det er etablert rutiner mellom helse/omsorg og ansvarlig saksbehandler. Hvor boligkoordinator og 

saksbehandler har dialog ved behov. Det er pr i dag ikke gjennomført tiltak innfor konseptet leie før 

eie.  

 

For øvrig henvises det til tidligere orienteringer og saksutredninger vedrørende bruk av startlån som 

boligsosial virkemiddel.  



Innsatsområde: Trygg etablering av leid bolig 

Tiltak Beskrivelse Økonomi Ansvar 

Opprettelse 

av ambulant 

team for 

boveiledning 

og oppfølging 

i leid bolig 

Helse- og omsorgsutredningen  foreslår å 

opprette et ambulerende team for å dekke 

dette behovet. 

Dette innarbeides i 

enhetens 

eksisterende 

ramme 

Enhet Bistand 

og omsorg 

 

Status: 

Ambulant team ble opprettet januar 2019, i utgangspunktet med to årsverk omdisponert innenfor 

enheten. Fra Juli 2019 ble teamet styrket med ytterligere ett årsverk etter tilskudd fra fylkesmannen. 

I 2019 jobbet teamet kun svarte dager, men fra 2020 har de også gått turnus som innbefatter helg og 

høytid da vi så at behovet definitivt var tilstede. 

  

Ambulant team ligger organisatorisk under psykisk helse med Hilde Fjerdingen Iversen som 

tjenesteleder. Teamet samarbeider tett med hjemmesykepleien og har en god del felles brukere med 

dem, men også brukere som bare ambulant team følger opp. Per 020920 bistår de 39 brukere. 

De har base ved psykiatriboligene ved Nessveet, men all oppfølging foregår utenfor basen og 

fortrinnsvis i brukernes hjem.  

 

Det arbeidet som gjøres er miljøterapeutiske tiltak, inkludert boveiledning, oppfølging rus og 

psykiatri. 

 

Innsatsområde: Omsorgsboliger med og uten bemanning 

Tiltak Beskrivelse Økonomi Ansvar 

Bygging/renovering 

av heldøgns 

omsorgsboliger 

(HDO), ref vedtak i 

kommunestyret av 

11.12.2017 

I forbindelse med vedtaket i Helse- 

og omsorgsutredningen ble det 

vedtatt å bygge et nytt helsehus 

med tilhørende omsorgsboliger. 24 

HDO-plasser til å begynne med, og 

ytterligere 32 i 2030. Parallelt med 

dette bygger man om dagens 

Mosvik sykehjem til 20-24 HDO-

plasser. 

Tilskudd fra 

husbanken og 

låneopptak i henhold 

til 

investeringsbudsjettet 

i økonomiplanen. 

Rådmannen 

Utrede behovet for 

avlastningsbolig med 

døgnbemanning 

Dette er ikke omtalt i Helse og 

omsorgsutredningen i særlig grad, 

og må utredes særskilt. 

Utredningen skjer 

innenfor 

driftsrammene til 

enhetene. 

Rådmannen 

Bemannet 

bofelleskap for rus 

og psykiatri – Utrede 

gjennomføring og 

kostnader 

Behovet er beskrevet i Helse- og 

omsorgsutredningen. 

Gjennomføringen med alternativer 

og kostnader må imidlertid utredes 

nærmere 

Utredningen skjer 

innenfor 

driftsrammene til 

enhetene. 

Rådmannen 



Utrede behov for 

ubemannede 

omsorgsboliger  

Utredning av behovet for nye 

ubemannede omsorgsboliger eller 

utskifting av eksisterende boliger på 

Vennaområdet 

Utredningen skjer 

innenfor 

driftsrammene til 

enhetene. 

Rådmannen 

Utarbeide 

retningslinjer for 

vedlikehold av 

kommunale boliger, 

og sjekklister som 

gjennomgås ved 

flytting 

Ved siden av at kommunale 

utleieboliger har en forhøyet risiko 

for skader, er det fra kommunens 

side et forbedringspotensiale hva 

gjelder kontinuerlig vedlikehold av 

kommunale utleieboliger. Ved å få 

på plass retningslinjer og sjekklister 

er det enklere å få rutine på 

arbeidet, samt å kontinuerlig 

dokumentere behovet for tiltak. 

Retningslinjer 

utarbeides innenfor 

driftsrammene til 

enhetene 

 

Rådmannen 

 

Status: 

Bygging av HDO plasser går i henhold til planen. Utrede behov for avlastningsbolig med 

døgnbemanning og bemannet bofellesskap for rus og psykiatri er ikke igangsatt. Dette skyldes i 

hovedsak kapasitetsutfordringer. Det er etablert kompenserende tiltak hvor det gis døgnbasert 

avlastning til barn og unge i Børgin bofellesskap. I tillegg vil ambulant team, bidra til å dempe 

behovet for bemannet bofellesskap for rus og psykiatri. 

 

Innsatsområde: Samarbeid med andre aktører 

 

 
 

 



Status: 

Hamarøymodellen: I april 2020 ble det avholdt et orienteringsmøte med interesserte utbyggere og 

Husbanken. Etter dette er det gjennomført befaring, og med utgangspunkt i 

problemstillinger/spørsmål med potensielle utbyggere er det avholdt et møte i prosjektgruppe i mai 

2020, hvor kommunen v/ tildelingskontoret har hatt en mer utfyllende dialog om både behov og 

utforming av leilighetene. 

 

Situasjon pr. august 2020 er at tilbudsgrunnlaget som er utarbeidet er sendt til Husbanken for 

kvalitetssikring. Etter dette er dette sendt til potensielle utbyggere med svarfrist den 18. september 

2020. 

 

Det henvises for øvrig til vedlagte presentasjon for mer utfyllende informasjon om den pågående 

prosessen knyttet til Hamarøymodellen. 

 

Framlegging av flere aktuelle tomter for offentlig/privat utbygging: Dette må bli ivaretatt i arbeidet 

med kommuneplanens arealdel. 

 

Innsatsområde: Kommunale boliger 

 
Status: 

Nevnte eiendommer er lagt ut for salg. Både Vangen og Bakkely er solgt. Inntil videre er det gamle 

kommunehuset i Mosvik trukket fra markedet. Pr. dato brukes den til rigg i forbindelse med bygging 

av det nye helsehuset i Mosvik. 

 

Bakkely og Vangen er revet og på bakkelytomta er det bygd seks leiligheter. Også på Vangentomta 

planlegges det bygging av et leilighetsbygg. 

 

Innsatsområde: Organisering av kommunens boligsosiale arbeid 

Tiltak Beskrivelse Økonomi Ansvar 

Utrede hensiktsmessig 

og effektiv 

organisering av 

boligsosiale tiltak. Jfr 

OU prosjekt 

Tar utgangspunkt i konklusjonene i 

helse- og omsorgsutredningen. 

Etablere gode rutiner for samordning 

mellom omsorgstjenester og utleier 

Innen 

eksisterende 

ramme 

Enhet Bistand 

og omsorg 

 

 



Status: 

Det er etablert samarbeidsrutiner mellom ulike kommunale sektorer. Tildelingskontor og eiendom 

har utarbeidet rutiner ifbm utflytting/innflytting kommunale boliger. Tildelingskontoret 

videreformidler forespørsler knyttet til startlån, boveiledning, mm. 

 

Prognoser for netto merutgifter og inntektstap ved koronakrisen  

Rådmannen har 8.9.2020 rapportert til Fylkesmannen om kommunens netto merutgifter og 

inntektstap som det ikke er mottatt kompensasjon for. I tillegg gis det en oversikt over mottatte 

kompensasjoner.  

 

Rapport til Fylkesmannen 

Fylkesmannen har 67 mill. kroner i skjønnsmidler som skal fordeles til kommuner som har hatt 

merutgifter i forbindelse med koronakrisen. 32 mill. kroner er knyttet til utgifter til smittevern og skal 

fordeles til kommuner med særlige store utgifter til smittevern. 35 mill. kroner skal fordeles til 

kommuner som har hatt andre merutgifter. 

  

Fylkesmannen har kommunene bedt om å rapportere på kommunens netto merutgifter i perioden 

fram til 31.08, samt prognose for perioden 01.09-31.12. Kommunen skal spesifisere utgifter til 

smittevern og andre utgifter. Rapporteringen har fokus på tjenesteområdene helse og omsorg, 

grunnskole og barnehage. 

  

Rådmannen har på bakgrunn av regnskap og dialog med ledere rapportert om påløpte netto 

merutgifter utgjør samlet 3,743 mill kroner. Prognosen for netto merutgifter perioden 1.9 til 31.12 

utgjør 2,567 mill. Det vil si at kommunen forventer å få merutgifter på 6,310 mill. kroner.  



Virksomhetsområde 

Påløpte 

netto 

merutgifter 

smittevern 

per 31.08 

(1000 kr) 

Andre 

påløpte 

netto 

merutgifter 

per 31.08 

(1000 kr) 

Anslag 

netto 

merutgifter 

smittevern  

01.09-

31.12 

(1000 kr) 

Anslag andre 

netto  

merutgifter 

01.09-31.12 

(1000 kr) 

Helse og omsorg 1661 682 777 400 

Lønn   0 682 0 400 

Utstyr  840 0 177 0 

Lokaler 0 0 0 0 

Grunnskole 71,6 240 27 503 

Lønn   0 239 0 463 

Utstyr  63,6 1 20 5 

Lokaler 1 0 7 35 

Annet 7 0 0 0 

Barnehage 66 569 45 365 

Lønn 0 224 30 365 

Utstyr  49 15 15 0 

Lokaler  0 0 0 0 

Annet 17 330 0 0 

Andre tjenester og forhold 322 131 350 100 

Eiendom     

Utstyr  222 - 350 - 

Lønn - 50 - 100 

Inn-Trøndelag regnskap og lønn     

Lønn - 69 - - 

Konsulentbistand - 12 - - 

Service/støtte/administrasjon     

lønn 80 - - - 

Utstyr  20 - - - 

Kulturskolen 0 0 0 25 

SUM netto merutgifter 2 121 1 622 1 199 1 368 

 

SUM påløpt merutgifter og prognose for 1.9-31.12 

 

 

6 310 

 

I netto merutgifter inngår ikke omdisponering av faste ansatte, kun bruk av vikarer.  Utgifter til 

næring er ikke med i denne rapporten. Inderøy kommune har fattet politiske vedtak og utbetalt 

støtte, til lokalt næringsliv.  

 

I rapporten til fylkesmannen påpekes at prognosen gis ut fra situasjon pr 8. september.  

På dette tidspunktet har kommunen ingen smittetilfeller. Det er kun 1 person i karantene. Driften 

gjennomføres iht. gjeldende smittevernregler. Dette innebærer at den best tenkelige situasjon legges 



til grunn for prognosene ut året. Vi vil understreke at et smittetilfelle innen skole eller helsesektoren 

vil medføre en betydelig og vesentlig endring i prognosene. 

 

Skoler og barnehager drives for tiden tilnærmet normalt, men med nødvendige smittevernhensyn. 

Dette inneholder blant annet noe reduserte åpningstider i barnehagene og SFO.  Inderøy kommune 

har sin teststasjon på Rinnleiret som er organisert under Innherred Interkommunale Legevakt 

(samarbeidende kommuner er Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy). Testkapasiteten er god, og det 

jobbes med plan for opptrapping. De samarbeidende kommunen har en løpende dialog om 

kostnader ved denne typen beredskap, da vi har enda ikke fått noen dekning av utgiftene til testing 

eller luftveispoliklinikk. 

 

Kommunen har inngått avtale med et hotell som kan ta personer som oppholder seg i kommunen, 

men som ikke er bosatt i kommunen, i de tilfeller de oppstår en smittesituasjon som medfører at de 

må i karantene eller isolasjon. Kommunen har ikke hatt utgifter til dette pr dato. 

   

I forbindelse med innrapportering av påløpte og forventede kostnader, har fylkesmannen stilt 4 

spørsmål til kommunene. Kommunens svar refereres her: 

1. Har kommunen i forbindelse med koronakrisen hatt særskilte og vesentlige utgifter som ikke er 

gjennomgående for kommunesektoren generelt? 

Svar: Når det gjelder drift anser vi merutgifter innen oppvekst og helse som gjennomgående. 

Kommunen har ikke hatt særskilte og vesentlige utgifter til drift. 

 

Inderøy kommune har investert i 15 institusjonssenger med madrasser og 5 nattbord. Denne 

investeringen ble foretatt for å ha nok senger i tilfelle stor smitte spredning og mange smittede som vi 

må håndtere på institusjonen. Investeringen utgjør netto 405 000 kroner og er tatt inn i 

rapporteringsskjemaet. 

 

2. Har det vært smitteutbrudd i kommunale institusjoner og/eller omsorgstilbud med heldøgns 

bemanning? Hva er eventuelt anslaget for netto merutgifter knyttet til dette? 

Svar: Nei, ikke i institusjon eller i omsorgstilbud med heldøgnsbemanning.  Vi viser til omtale av 

smitteutbrudd i hjemmetjenesten, jf. svar på spørsmål 3. 

 

3. Hvilke utgiftskrevende forhold bør Fylkesmannen særlig ta hensyn til i tildelingen av 

skjønnsmidlene? 

Svar: Kommunen hadde i mars 1 tilfelle der en ansatt innen hjemmetjenesten ble smittet. Dette 

medførte at 55 ansatte ble satt i karantene. Ingen brukere ble smittet. Merkostnader er regnskapsført 

og framgår av rapporteringsskjema. 

 

Kommunen ser en økende trend til fravær pga. forkjølelse ol. med påfølgende testing. Testingen 

medfører fravær over flere dager i påvente av prøvesvar og økte utgifter til vikarer. Innen oppvekst 

forventes større merutgifter til vikarinnleie fra 1.9 -31.12, enn under perioden fra medio mars med 

stengte skoler og digital undervisning. 

 



Endringer i smittesituasjonen må vektlegges og sårbarhet i tjenesten. Eks: Inderøy kommune har kun 

ett legekontor. Om dette legekontoret skulle blir rammet, vil Inderøy kommune måtte kjøpe tjenester 

fra andre. Dette vil medføre betydelige merutgifter. 

 

4. Har kommunen hatt vesentlige inntektstap på grunn av covid-19 som ikke har blitt dekt av andre 

kompensasjonsordninger eller tilhørende reduserte utgifter? Gi i så fall eksempler på dette 

sammen med anslag for netto inntektstap. Vi ber ikke om anslag for reduserte skatteinntekter.  

 

Svar: 

Inderøy kommune anslår inntektstap som ikke er kompensert i størrelsesorden 692 000 kroner. Dette 

gjelder helsetjenester, samt kulturskole og utleie av kommunale bygg. 

Legesenter  

Inderøy legesenter vil få vesentlige mindreinntekter i 2020.  Prognose for tapte inntekter for 2020 

utgjør 400 000 kroner. 

Hjemmetjenesten 

Redusert aktivitetstilbud til hjemmeboende. Tjenester som utføres av faste ansatte, og dermed 

samme utgiftsnivå. Beregnet tap utgjør 75 000 kroner.  

Kulturskolen 

Kulturskolen har redusert foreldrebetaling i perioden med nedstengning, og tapte inntekter ved 

billettsalg, samlet 176 000 kroner. 

Utleie av kommunale bygg 

Mindreinntekter knyttet til utleie av treningslokaler og inntekter fra svømmehall er beregnet til  

41 000 kroner. 

 

Statlige overføringer og andre tilskudd knyttet til koronakrisen 

Rådmannen arbeider kontinuerlig med å oppdatere regnskapet/oversikt over kompensasjoner. Pr 9. 

september har rådmannen registrert følgende informasjon om kompensasjon og overføringer: 

 Beløp i 

1000 kr 

Statlige overføringer via rammetilskudd inkl. skatteoppkrever-funksjon, som spesifisert i 

tabell under 

7 858 

Midler via Trøndelag fylkeskommune - Næringsfond for covid-19 tilskudd 895 

Ekstra vedlikeholdsmidler 2 900 

Tilskudd fra utdanningsdirektoratet til sårbare barn og unge – covid-19 173 

 11 826 

 

  



Spesifikasjon av statlige overføringer via rammetilskudd inkl. skatteoppkrever-funksjon: 

Spesifikasjon av statlige overføringer via rammetilskudd inkl. skatteoppkrever-funksjon 

Beløp 

i 1000 

kroner 

Krisepakke kommuner - Kompensasjon 3,75 mrd. kroner i Innst. 216 S, (Prop 57 S, Prop 

58LS)  
5 095 

Kompensasjon 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 

Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjon fra kommuner til stat 600 

Sum overføringer i frie inntekter 7 858 

 

I forbindelse med nedstengning av SFO og barnehage har kommunen gitt fritak for foreldrebetaling. 

Mindreutgifter utgjør kr 1,167 mill kroner, herav 795 000 kroner knyttet til foreldrebetaling i 

barnehage. Mottatt kompensasjon for mindreinntekter for barnehage utgjør 1,293 mill kroner som 

også omfatter kompensasjon for redusert foreldrebetaling i private barnehager. Rådmannen har pr 

dato ikke prognoser for avvik mellom mottatt kompensasjon og faktiske utgifter. 

 

Virksomhetsområde næring - merutgifter og tapte inntekter pr september 

Formannskapet har i forbindelse med covid-19 bevilget og utbetalt 700 000 kroner til krisepakke til 

næring. Rådmannen viser også til vedtak om tilskudd med finansiering av bolystfond til to prosjekter, 

som ble innvilget ut fra hensynet til situasjonen med koronakrisen, totalt 518 750 kroner. Merutgifter 

til beredskapsteam beregnet til 95 000 kroner. Det er videre gitt 1 måneds utsettelse på utleie av 

Klokkarstu. Samlet netto merutgifter og tapte inntekter utgjør om lag 802 000 kroner. 

 

 

Status bruk av koronamidler - ekstraordinære vedlikeholdsmidler 

På Eiendom er det satt i gang flere korona-tiltak i forbindelse med ekstra overføringer fra staten. 

Noen er ferdig, noen er under arbeid og noen henter vi fortsatt inn priser på. Alle disse er tiltak som 

ikke var på opprinnelig plan i år. 

 

Noen eksempler: 

 Rehabilitering tak på Næss omsorgsboliger. 

 Oppgradering/rehabilitering Bakketun enebolig på Mosvik. 

 Rehabilitering gulv, vegger og tak på Årfallet tilsynsboliger. 

 Rehabilitering innvendig på Lautan bofellesskap. 

 Rehabilitering bad/stue på trygdeleilighet, Mosvik. 

 

I tillegg fikk lokalt næringsliv mange små oppdrag i starten av utbruddet for å unngå permisjoner. 

Vi avventer priser på utskifting av vinduer på Røra Skole, og innredning til nytt klasserom på Røra 

over nytt garasjebygg. 

 

Leiringen trygdeboliger vil bli prioritert så langt det er mulig den nærmeste tiden. 



Innføring av ny innsynsmodul for politikere etter vedtak av ASG 

Den 31.08.2020 ble det fattet følgende vedtak i ASG: Prosjekt «DigInn Politiker» iverksettes som 

beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Det tildeles inntil kr.1.216.000 fra Digitaliseringsfondet for 

finansiering av prosjektet. 

 

Med dette ønsker rådmannen å orientere politisk ledelse om dette prosjektet, siden dette gjelder et 

digitalt verktøy som er rettet mot det politiske styringsnivå i kommunene i Inn-Trøndelag. 

 

Programmet er en skybasert modul som integreres med sak- og arkivsystemet Elements. Prosjektet 

en videreutvikling av Elements. Formålet med anskaffelsen er å få full kontroll over alle prosesser 

som foregår før, i og etter et politisk møte og vil være et viktig skritt mot «full digitalisering» av 

utvalgsbehandling i alle ledd i kommunen. 

 

Pr. i dag bruker vi kun iPad med «leseappen» GoodReader, som er en lite optimal løsning. Det er ikke 

mulig å legge ut saksdokumenter unntatt offentlighet. U. off. dokumenter må produseres på papir.  

 

GoodReader appen takler ikke titulering av saksdokumenter med bokstavene Æ, Ø og Å. Det er for 

lett for brukerne å «trykke bort» oppsettet i appen for nedlastingsfunksjonen. I tillegg sliter brukerne 

med appen etter «stadige» oppdateringer/endringer. 

 

Publiseringen av møtedokumentene med varsel pr. e-post er en manuell oppgave. Det samme 

gjelder for forslag som fremmes, godkjenning av protokoll, avstemming, registrering av talerliste 

samt å påse at taletid blir overholdt. 

 

Forbedring og effektivisering av dokumentproduksjon og gjennomføring av utvalgsmøter. For 

folkevalgte: - Løsningen er enkel og intuitiv - Løsningen har offline funksjon (du kan forberede deg til 

møte selv om du er offline) - Mulighet for «touch-login» - Alltid tilgang til siste versjon av dagsorden 

og tilknyttede saksdokumenter - Møtehistorikk - Alt er samlet på samme sted - Det er mulighet både 

før, under og etter møte å ta notater, markere og tegne i alle dokumenter. Notatene er personlige og 

samles på ett sted. - Under møteforberedelsene er det mulighet for å dele kommentarer med en 

eller flere kollegaer, dvs. man kan forberede seg sammen eller ev. gjøre andre oppmerksom på 

spesielle saker i møtedokumentene. 

 

Videre ivaretar verktøyet følgende funksjoner: 

Synkronisering av alt innhold når du bytter mellom PC og iPad 

 Forslag til vedtak legges inn direkte 

 Digital avstemming 

 Spørsmål om habilitetsvurdering 

 Oppmelding på talerliste 

 Status/agenda/talerliste/tilmålt taletid etc. på storskjerm under møte 

 

For møtesekretær/adm.: 

 Økt sikkerhet – To-faktor login + kryptert kommunikasjon over internett 

 Mulighet for publisering av saker unntatt offentlighet 

 Tilgangsstyring 



 Integrasjon med sak- og arkivsystemet Elements 

 Møtedokumentene blir automatisk overført fra sak- og arkivsystemet 

 Umiddelbar varsling til brukerne ved endringer i møtedokumentasjon 

 Review - Mulighet til å sende dokumenter til utvalgte personer for 

gjennomlesing/godkjenning før utsendelse til alle deltagerne. 

 Behandling av habilitetsvurdering - Forslag fremmes direkte i FirstAgenda og distribueres 

digitalt 

 slipper utdeling av forslag på papir i møte 

 Mulighet for å bruke storskjerm under møte med visning av: 

o Sak 

o Talerliste 

o Klokke med nedtelling av taletid 

o Avstemming - «Ferdig» protokoll med forslag, vedtak og resultat av avstemming. 

 

Innføring av prosjektet finansieres over Diginn-fondet (samlet kr. 1,2 mill.). Videre vil bruk av denne 

applikasjonen gi en driftskostnad på ca. kr. 3 500,-/bruker/år. 

 

Det lagt ut en intensjonskunngjøring om anskaffelsen på Doffin. Om det ikke kommer innsigelser skal 

det etableres en avtale med Sikri som er leverandør av Elements og av den løsningen søknaden er 

basert på. I motsatt fall må anskaffelsen ut på anbud – da er framdriftsplanen noe mere usikker. Det 

tas høyde for at man etablerer løsningen og gjennomfører opplæringen i løpet av høst/vinter, og at 

innføring og driftssetting skjer tidligst i løpet av 1.kvartal 2021.  

 

SU/SMU-møter for skoleåret. 

I ovennevnte møtene skal det også møte representanter fra HU Folk. Rektorkollegiet har fastsatt 

følgende datoer: 

Torsdag 17. september 

Torsdag 28. januar 

Torsdag 3.juni 

 

 

Bredbånd inn til alle kommunale bygninger på Inderøy. 

Pr.dags dato er det NTE i samarbeid med Altibox som har kommet lengst med å legge ned fiber på de 

fleste steder i kommunen. Det gjenstår å legge grave inn fiber inn til alle kommunale bygninger, så vil 

både kommunale boliger og institusjoner ha tilknyttet TV og Internett til en samlet pris på kr. 450,- 

pr. bruker. 

 

Ettersom det er NTE/Altibox som har kommet lengst i arbeidet med å legge ned fiber i hele 

kommunen, ønsker Inderøy Kommune å benytte seg av muligheten til å gjennomføre en  

«intensjons-kunngjøring» i Doffin. Det vil si at andre leverandører har 10 dagers frist for å gjøre 

innsigelser mot avtalen mellom NTE/Altibox og Inderøy Kommune, dersom de mener de kan tilby 

tilsvarende tjenester. 

 



Inderøy Kommune har intensjon om å inngå avtale med NTE/Altibox så snart som mulig. Med dette 

har kommunen mulighet til å justere husleie til alle brukere av kommunale boliger og institusjoner 

som ønsker å benytte seg av tilbudet allerede ved inngangen til 2021. 

 

 

Vedr. evt. innherredssamarbeid innenfor IKT 

På bakgrunn av en bestilling fra kommunestyrene i kommunene i Innherredsregionen; Levanger, 

Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa er det igangsatt utredning om mulighetene for nærmere 

samarbeid i regionen. Ett av områdene som utredes er IKT. 

 

Som en del av utredningsarbeidet om IKT-samarbeid er det levert en søknad til Fylkesmannen om 

skjønnsmidler av IKT Inn-Trøndelag. Søknaden legger til grunn og forutsetter vedtak om å iverksette 

et interkommunalt samarbeid om IKT og Digitalisering i de 5 kommunene. 

 

Prosjektet som beskrives i søknaden skal bygge videre på, og styrke arbeid som allerede er gjort etter 

DigInn-prosjektet i de tre Inn-Trøndelags kommunene, samtidig som Levanger og Verdal inkluderes. 

Prosjektet skal også integreres med «Kompetanseløft Trøndelag» i regi av Digi Trøndelag. 

Søknaden og prosjektbeskrivelsen i vedlegg. 

 

 

Om mattilbudet under byggeperioden Helsehuset 

Helse og omsorg har sendt ut anbud på middagsleveranse under byggeperioden for beboere på Næss 

og hjemmeboende. 

Inderøy kommune har ett produksjonskjøkken som sørger for god og ernæringsriktig mat til personer 

som har ernæringsmessige behov. Produksjonskjøkkenet er lokalisert i Inderøyheimen. I forbindelse 

med bygging av nytt helsehus på Straumen, stenges vårt produksjonskjøkken i perioden november 

2020 – mai 2022. Produksjonskjøkkenet ivaretar all matproduksjon til beboere i institusjon, 

omsorgsboliger og hjemmeboende.  

 

Formålet med anskaffelsen er å sikre leveranse av middag til et omsorgssenter med 22 beboere og til 

hjemmeboende i Inderøy kommune. Anskaffelsen omfatter produksjon av middagsporsjoner med 

dessert. 

 

Intensjonen er å inngå én avtale slik det fremgår av konkurransegrunnlaget.  

Kommunen ønsker at middagsporsjonene produseres etter kok-/server som produksjonsmetode, 

med leveranse 7 dager per uke. Stipulert antall for hele kontraktsperioden ca. 28.500 

middagsporsjoner. Økonomisk budsjettramme for denne kontrakten er på kr 1.800.000,-.  

Leveransen omfatter også levering av maten til Straumen sentrum (ett leveringspunkt/ en 

leveringsadresse).  

 

Alle tilbud etter kok-/server innenfor budsjettramme blir evaluert iht. oppgitte tildelingskriterier.  

Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud som overstiger oppgitt budsjettramme for 

kontrakten. 

 



Konkurransen er publisert i Mercell i tråd med våre retningslinjer og i tillegg er 

konkkurransedokument sendt til mulige lokale leverandører, derav også lokale. 

 

Kommer det ikke tilbud innfor oppgitt budsjettramme er det nødvendig å etterspørre leveranse etter 

kok/kjøl. Rådmannen er klar over at dette ikke er lik det produkt som leveres i dag, men kvaliteten er 

tilfredsstillende. En leveranse etter kok/kjøl vil medføre lavere kostnader på selve leveransen. 

Samtidig vil kok/kjøl medføre mere behov for ressurser i hjemmetjenesten slik at oppvarming av 

middager mm blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og innenfor de forskrifter som er gjeldende.  

Mat/måltider for nytt omsorgssenter i Mosvik og omkringliggende omsorgsboliger vil bli produsert i 

kantinekjøkken i det nye omsorgsbygget. 


