
Rådmannen orienterer oktober 2020 

Status arbeid med heltid 

Det er gjort et politisk vedtak, om at i løpet av økonomiplanperioden må det settes et konkret mål for 

andelen som jobber heltid. Dette forutsettes utredet i en sak hvor det innhentes erfaringer fra 

kommuner som har lyktes godt med å etablere en heltidskultur 

 

Dette vedtaket innebærer en tredeling:  

1. Sette konkret mål for andelen heltid i Inderøy kommune 

2. Utrede en sak 

3. Innhente erfaringer fra kommuner som har lyktes godt med å etablere en heltidskultur 

 

Dette er et naturlig og viktig punkt i kommunens arbeid for å bli en helsefremmende arbeidsplass. 

Heltidskultur er en forutsetning for å bli helsefremmende og øke nærvær. Vi setter disse begrepene i 

sammenheng, og jobber med at vi skal ha en helhetlig strategi. Det poengteres at dette er et 

langsiktig arbeid.  

 

Vi satte dette på dagsorden i januar i rådmannens ledergruppe, og startet med planlegging av hva et 

slikt arbeid burde bestå av. Fokuset på heltid kom imidlertid i skyggen av Covid-19 fra mars og noen 

måneder framover. Med deltakelse på nasjonal konferanse i september, er linsen igjen justert og 

fokuset rettet mot heltid i kommunen.  Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, sektorleder helse og 

omsorg, personalsjef og personal- og utviklingsrådgiver deltok på en digital nasjonal konferanse om 

heltid den 14-15. september. Konferansen skulle egentlig gå av stabelen i mars, men ble utsatt 

grunnet korona. Vi deltok også på en regional dagssamling i regi KS, om heltidskultur, på Værnes. 

 

I fortsettelsen skal vi delta i et nettverk i Trøndelag i regi av KS: «Kvalitet i tjenestene – heltidskultur 

i Trøndelag». Denne deltakelsen vi gi oss muligheter til kompetanseheving og erfaringsdeling på 

temaet. Heltid blir fast tema på møtene i Arbeidsmiljøutvalg og Forum for tillitsvalgte, under 

hovedoverskriften helsefremmende arbeidsmiljø. For å sikre et godt samarbeid om heltid mellom 

folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte, bør Administrasjonsutvalget involveres aktivt i arbeidet.  

Det gjenstår et godt stykke arbeid på området heltid, og det understrekes at som for resten av 

arbeidet knyttet til helsefremmende arbeidsmiljø, er dette tett sammenfiltret med kultur, og trenger 

et dypdykk. Dette løses ikke med kvikk-fiks. Øverst på listen står det å enes om kriterier for å måle 

heltid/deltid, forankring i administrasjonsutvalg, og utvikle en pilot for utprøving av tiltak.  

 

Status antall sosialhjelpsmottakere som får barnetrygd 

Ut ifra de tall som er mottatt fra NAV Inn-Trøndelag, er det pr. nå registrert 250 brukere i Inderøy. 

67 av disse er registrert med barn, og det omfatter 144 hjemmeboende barn. 

 

Bruk av private tilbydere til BPA 

Oppfølging av spørsmål fra politikken knyttet til prinsipiell avklaring om fritt brukervalg for tjenesten 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA):  

BPA kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan organisere tjenestene selv eller kommunen kan 

gjøre avtale med andre aktører om å tilby tjenestene. Spesielt for BPA er at kommunen også kan 

overlate til brukeren selv å administrere BPA-ordningen. Det vil si at brukeren selv ivaretar 



arbeidsgiveransvaret for assistentene som ansettes i egen ordning. I dag tilbys BPA tjenesten kun av 

kommunen. 

 

BPA ble rettighetsfestet i 2015, i Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 d. Loven gir enkelte 

grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse (IS- 2313). Ordningen 

har vært et satsingsområde i den offentlige velferdspolitikken siden 1990-tallet. 

I forarbeidet til rettighetsfestingen beskrives det at BPA ikke skal være annen tjeneste enn de 

ordinære omsorgstjenestene, omfanget skal være det samme. Samt at BPA ikke skal benyttes til 

tjenester som befolkningen ellers må kjøpe, som for eksempel vedlikehold, omfattende dyrehold og 

lignende (Prop 86 L 2013-2014). 

 

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på. Bistanden ytes både i og 

utenfor hjemmet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Lovgivers intensjon med BPA er et ønske om å styrke mennesker med funksjonsnedsettelser sine 

muligheter til deltagelse i samfunnet (Ot.prp. Nr. 8, 1999-2000), og sikre at den enkelte får mulighet 

til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (Lov 

om helse- og omsorgstjenester §1-1). 

 

Intensjonen betyr i praksis at innenfor de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand 

angir, kan brukeren i prinsippet styre selv når det gjelder: 

 Hvem han/hun vil ha som hjelper, 

 hva assistentene skal gjøre, 

 hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis (Ot.prp. Nr. 8, 1999 – 2000). 

  

Brukerstyring er sentralt i BPA. På bakgrunn av dette har mange kommuner i Norge innført fritt 

brukervalg for BPA tjenesten. 

 

Arbeidsgiveransvaret i en BPA - ordning kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan ivareta 

arbeidsgiveransvaret selv eller inngå avtale med andre offentlige eller private aktører om å tilby BPA 

og herunder å ivareta arbeidsgiveransvaret. Fritt brukervalg innebærer at kommunen går ut i 

markedet og inngår rammeavtaler med flere ulike leverandører og at brukeren kan bestemme 

hvilken leverandør en ønsker å benytte. Dersom det vurderes som en hensiktsmessig og forsvarlig 

løsning kan ansvaret for å ivareta arbeidsgiverfunksjonen også overlates til brukeren selv. Det vil si at 

brukeren selv ivaretar arbeidsgiveransvaret for assistentene som ansettes i egen ordning. 

 

Den som har arbeidsgiveransvaret skal ha rutiner som sikrer assistentenes arbeidsforhold i henhold 

til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder system for HMS og internkontroll. Videre skal 

leverandør ha et system for å ivareta rådgivning og veiledning ovenfor arbeidstakere. Leverandør 

plikter å knytte virksomheten til bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet, og i samarbeid 

med bedriftshelsetjenesten utarbeide en periodevis plan for bedriftshelsetjenestens arbeid i 

virksomheten. Leverandør plikter å etablere verneombudsordning. Leverandør plikter å følge 

arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, jfr. Arbeidsmiljølovens kapittel 10. 

 

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§1-1
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§1-1


Uavhengig av om det er kommunen selv, en privat aktør eller bruker selv som er arbeidsgiver (IS-

2313) har kommunen det overordnede forvaltningsansvaret for BPA – tjenesten. I praksis betyr dette 

behandling av søknad, fatte enkeltvedtak og klagebehandling. Kommunen har ansvar for at 

tjenestene som ytes er forsvarlig etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4.1 Krav til forsvarlighet. 

Dette omfatter oppfyllelse av enkeltvedtak og brukermedvirkning. Dette nødvendiggjør også 

opplysninger om bedriftens/leverandørenes systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeid for å sikre 

et godt miljø for både ansatte og brukere.  

 

For å ha kontroll med de tjenester som Inderøy kommune kjøper av andre foretas en årlig kontroll av 

leverandør.  Tilsyn inngår som en del av Inderøy kommunes eget internkontrollsystem. 

Inderøy kommune har opsjon i konsesjonsavtale for BPA som Innherredskommunene har 

fremforhandlet.  I inngått rammeavtale er det flere leverandører som leverer BPA tjenester. 

 

I BPA tjeneste har kommunen ansvar for forvaltning, og at forsvarlighet innfris uavhengig om 

arbeidsgiver er kommunen, privat aktør eller brukeren selv. BPA-ordningen reiser både faglige og 

arbeidsrettslige problemstillinger i denne sammenhengen. Kommunen har etter rådmannens 

vurdering de forvaltnings- og kontrollsystemer som sikrer faglig forsvarlighet ved innføring av fritt 

brukervalg eller en driftsmodell hvor ansvaret for å ivareta arbeidsgiverfunksjonen også overlates til 

brukeren selv. Kommunen er fortsatt en av tjenesteleverandørene når det åpnes for fritt brukervalg. 

Rådmannen vurderer det slik at Inderøy kommune kan utløse opsjon i konsesjonsavtalen for BPA 

som Innherredskommunene har inngått, for å realisere fritt brukervalg i BPA tjenesten. 

 

Orientering om forvaltningskontroll og sikringstiltak på gjødselkummer 

Inderøy kommune hadde forvaltningskontroll Landbruk i vår, der tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket (NMSK) for året 2018 og 2019 ble kontrollert. Skogfond for året 2018 og 2019. Videre ble 

Produksjonstilskudd og avløser tilskudd ferie og fritid for året 2019 samt, tilskudd til avløsning ved 

sykdom og fødsel for året 2019.  

 

I forvaltningskontrollen ble det funnet 9 avvik og 8 merknader til kontrollen. Samtlige avvik er nå 

lukket, og kommunen har levert en rapport til Fylkesmannen i Trøndelag på det arbeidet som er gjort 

og de endringene som vil bli fremover. Det man kan si på generelt grunnlag er at Fylkesmannen har 

et noe mer restriktivt syn på saksbehandlingen enn hva som har vært tilfelle i kommunen. Det er 

også slik at kommunen fremover vil måtte stille strengere krav til dokumentasjon og skriftlighet i 

samtlige saker.  

 

Vi har laget en forbedret versjon av rutinene våre på både landbruk og skog, og dette er noe vi skal 

gjøre hvert år for å sikre oss at vi alltid er oppdatert på de endringene som måtte komme.  

Legger ved selve tilsvaret vårt, der både avvik og våre merknader er.  

 

Gjødsellager,  

Inderøy kommune har hatt en del akuttforurensningssaker i forbindelse med gjødsellager det siste 

året. 7 saker. Dette er alt for mange. Der det har vært utslipp, vil dette gi utslag på 

tilskuddssøknadene til den enkelte bonde. Særlig RMP (regionalt miljøtilskudd). Dette kan det bli 

store summer av, og man må være forberedt på at enkelte synes dette er for strengt behandlet av 

kommunen.  



Videre har vi sett at sikring av gjødsel kummene er svært mangelfull mange steder. Vi har sendt ut 

varsel til enkelte gårdbrukere med pålegg om retting, der vi har konkludert med at sikring er en 

hastesak. Dette er et område vi ser det er behov for bevisstgjøring av den enkelte bonde, både når 

det gjelder regelverket og den enkeltes ansvar for egen og anders sikkerhet.  

 

I samarbeid med Inderøy bondelag, fikk vi komme å informere rundt dette i høst, og tar sikte på å 

sende ut et informasjonsbrev til samtlige bønder med husdyrproduksjon for å be de ta en ekstra 

sjekk og sikre de kummene som ikke er forskriftsmessig.  

 

 

Sykefravær pr. dato 

 
 

Sykefraværet for august på linje med 2018 og 2019 

Nivået på sykefravær i august 2020 er på 5,7 % (2018 – 5,6%, 2019 – 5,7 %). Se vår tertialrapport for 

nærmere informasjon om vårt satsningsområde helsefremmede organisasjon og status i arbeidet.  

 

Effekter av lavere sykefravær 

En nedgang i vårt sykefravær fra 2018 til 2019 har gitt en nedgang i antall uførepensjonsaker knyttet 

til tjenestepensjon i KLP. Nedgangen medfører at vi betaler ca. kr. 200.000,- mindre i 

reguleringspremie til KLP.  

 

Ang. riving av kommunehuset i Mosvik 

I forbindelse med riving av Inderøyheimen på Straumen, er det behov for å omplassere dagens 

vaskeri til en annen midlertidig lokasjon. 

 

Av praktiske grunner er det gamle kommunehuset i Mosvik tiltenkt som et perfekt sted å plassere 

dette. 



 

I kjelleren på gamle kommunehuset er det arealer som kan tilpasses til formålet. Vi tenker da å 

benytte det som tidligere har vært kjøkken og tilstøtende naborom  

 

Stjern AS benytter i dag disse rommene til spiserom i forbindelse med byggeprosjektet i Mosvik, men 

de har sagt seg villig til å gi fra seg disse rommene fra slutten av uke 42. 

 

Hvis alt går etter planen vil det igangsettes ombygging av rommene så snart Stjern AS har flyttet ut. 

 

Behovet for å låne disse rommene vil være til nye Inderøy Helsehus står ferdig våren 2022. Dette bør 

tas hensyn til når man skal planlegge evt. salg/riving. 

 

Vedr. forskuttering av investeringer knyttet til pasientvarslingsanlegg 

Helse og omsorg melder om behov for å forskuttere investeringer i pasientvarslingssystem i nytt 

Helsehus. Årsaken er at det er behov for å benytte pasientvarslingssystemet i leide lokaler ved 

Betania. Systemet vil bli overflyttet til helsehuset når dette står ferdig. Kostnadsanslag 500 000 

kroner.  Det haster å få gjennomført bestillingen, som skulle vært foretatt i kommende uke for å sikre 

et tilfredsstillende tilbud til beboere i midlertidige lokaler ved Betania. 

 

En økning av sektorens investeringsramme skal vedtas av Kommunestyret. En ev. ompriortering av 

prosjekter innen sektor skal legges fram for formannskapet, 

 

Da det ikke er fremmet sak til politisk møter 12, oktober og 19. - 21. oktober, informerer rådmannen 

med dette at en slik bestilling er foretatt. Tilhørende budsjettjusteringer blir lagt fram for politikken i 

årets siste kommunestyremøte i desember. 

 

Status regnskap pr. dato 

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

utgangspunkt i regnskap pr oktober. Rapport for oktober tar utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett 

for 2020. Fylkesmannen har fordelt noe av skjønnsmidlene knyttet til covid-19 slik at det danner 

grunnlag for en noe sikrere prognose av økonomiske virkninger av covid-19. 

 

Rådmannens prognose for samlet årsresultat er pr oktober, balanse med mulighet for et 

mindreforbruk i størrelsesorden 2-4 mill kroner. Dette er bedre enn prognoser i rapport for 2. tertial 

og skyldes nye, og mer sikre prognoser for lønnsoppgjør, pensjon og netto finansutgifter, samt under 

forutsetning at reservert fellespott ikke disponeres. Prognosene for lønn, pensjon og renteutgifter 

viser betydelig lavere utgiftsnivå enn budsjettert.  Driften av virksomhetsområdene har fortsatt et 

betydelig merforbruk på anslagsvis 9 mill kroner. Kommunen har refundert arbeidsgiveravgift for 3. 

termin, som utgjør 2,3 mill. kroner. Arbeidsgiveravgift for 3. termin er belastet 

virksomhetsområdene, mens kompensasjonen blir regnskapsført beregnet på sentralt fellesområde. 

Det vil si at prognose for virksomhetsområdene viser faktisk aktivitetsnivå inkludert merutgifter for 

Covid- 19. 

 



Netto driftsresultat anslås til å bli anslagsvis 3-4 mill kroner som utgjør 0,75% av budsjetterte 

driftsinntekter. Netto driftsresultat vil være bedre enn budsjettert, men betydelige lavere enn 

vedtatt mål på 2 % av driftsinntektene. 

 
Tabell: Regnskapsskjema 1A – generelle driftsinntekter og finansutgifter 

 

Generelle driftsinntekter 

Prognoser for generelle driftsinntekter er 456,9 mill. kroner og gir en merinntekt i forhold til revidert 

budsjett på om lag 1,5 mill. kroner.  Frie inntekter er justert med anslag etter RNB (revidert 

nasjonalbudsjett) og beregninger fra STOLP-modellen. Fylkesmannen i Trøndelag har tildelt 

kommunene skjønnsmidler til å dekke merutgiftene som følge av koronasituasjonen. Inderøy 

kommunes andel utgjør 870 000 kroner av 70 mill. kroner, dvs. 1,2 % av fordelte midler. 

Fylkesmannen har holdt tilbake 14 millioner kroner av skjønnsmidlene i tilfelle høy smittespredning i 

enkeltkommuner. Regjeringen har varslet at det vil komme en ny saldering av 2020 budsjett i løpet 

av november. Det minnes om at kommunen har innrapportert til Fylkesmannen et forventet 

merforbruk knyttet til Covid-19, i størrelsesorden 6,2 mill. kroner for hele 2020. 

 

Netto finansutgifter og utbytte 

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

prognoser en mulig netto mindreutgift i størrelsesorden 3-4 mill. kroner. Årsak rentenivå og at 

låneopptak tas opp sent i året.  

 

Regnskapsskjema 1B 

Fellesområdet/Sentralt budsjetterte utgifter 

Lønnsoppgjør for 2020 er beregnet til 1.7 % der helårsvirkningen fra lønnsoppgjør 2019 (overheng) 

utgjør 1,3 %. Virksomhetsområdene er kompensert for lønnsoppgjør 2019. Sentral lønnspott skal 

dermed finansiere resterende andel på 0,4 %, som er betydelig lavere enn budsjettert. Det er avsatt 

6,5 mill. kroner til å møte sentralt oppgjør. Rådmannen anslår en mindreutgift i størrelsesorden 3-3,5 

mill. kroner. 

Regnskapsskjema 1A

Regnskap  

2020

Rev. budsjett  

2020

Oppr. 

Budsjett

  2020 Prognose Avvik i kr

Rammetilskudd -213 256 -275 061 -266 718 -275 441 380

Inntekts- og formuesskatt -102 534 -160 598 -165 713 -161 298 700

Eiendomsskatt -16 772 -16 309 -16 309 -16 772 463

Andre generelle driftsinntekter -899 -3 421 -3 421 -3 421 0

Sum generelle driftsinntekter -333 460 -455 389 -452 161 -456 932 1 543

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 315 077 406 785 402 009 405 529 -399

Avskrivinger 0 32 669 32 669 32 669 0

Sum netto driftsutgifter 315 077 439 454 434 678 438 198 -399

Brutto driftsresultat -18 383 -15 934 -17 482 -18 733 1 145

Renteinntekter -2 171 -3 397 -3 397 -2 894,04 -503

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

Renteutgifter 10 960 18 550 18 550 15 000,00 3 550

Avdrag på lån 23 999 36 330 36 330 36 330 0

Netto finansutgifter 29 735 46 633 46 633 45 382 1 251

Motpost avskrivninger 0 -31 256 -31 352 -31 256 0

Netto driftsresultat 11 352 -558 -2 202 -4 607 2 395

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -979 -1 874 -1 579 -1 874 0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 2 432 3 781 2 432 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -979 558 2 201 869 558 0

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 10 373 0 0 -4 049 2 395



Beregninger av pensjonsutgifter fra aktuar viser at årets premie, og premieavvik vil bli om lag 2 mill. 

kroner lavere enn budsjettert. 

Det er avsatt midler til å finansiere merutgifter bla. knyttet til Covid 19. Midlene er med på å 

finansiere merutgifter i virksomhetene. 

 

Virksomhetsområdene 

Prognoser for virksomhetsområdene er på nivå med anslaget i andre tertial, om lag 9 mill. kroner. 

Merforbruket er i hovedsak knyttet til oppvekst, Nav, helse og omsorg. Rådmannen omtaler ikke 

merforbruket ytterligere, men viser til omtale i andre tertial. 

 

Rådmannen har dialog med virksomheten for å redusere merforbruket. Virksomhetsområdene 

rapporter månedlig om prognoser og endringer i driftsnivå. 

 

 
Tabell: Regnskapsskjema 2B – virksomhetsområder og fellesutgifter 

 

 

Deltakelse tverregionalt samarbeid med Husbanken. 
Inderøy kommune fikk den 14 september følgende invitasjons fra Husbanken: 
 

Husbanken inviterer Inderøy kommune til et samarbeid med Husbanken. Dette er et tverregionalt 

tilbud som gis til utvalgte kommuner i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.  

Samarbeidet organiseres i et nettverk av kommuner i en 12 måneders periode med samlinger 

underveis. 

 

Tema: 

Kommunale utleieboliger og bruk av virkemidler. 

Formål: 

 Stimulere til helhetlig virkemiddelbruk med særlig vekt på bruk av startlån i kommunene. 
Husbankens øvrige virkemidler vil også kunne være relevant 

 Bruke eksisterende eksempler og utvikle nye modeller for hvordan virkemidler kan benyttes  

 Erfaring- og kunnskapsdeling mellom kommuner og Husbanken 
 

Bakgrunn for invitasjon: 

Virksomhetsområder og fellesutgifter

Regnskap  

2020

Rev. budsjett  

2020

Oppr. 

budsjett  2020 Prognose Avvik i kr

Politikk 2 764 3 633 3 633 3 633 0

Administrasjon 16 263 24 886 25 273 25 586 -700

Oppvekst 114 998 141 053 140 762 144 053 -3 000

NAV  Inn-Trøndelag 7 726 11 170 11 170 13 120 -1 950

Kultur og fritid 13 038 16 213 16 213 16 213 0

Plan, landbruk og kommunalteknikk 28 896 43 264 43 304 43 764 -500

Vann og avløp -10 427 0 0 0

Næring 6 868 6 736 5 517 6 736

Interkommunale samarbeider 5 300 0 0 0

Fellesområder -82 12 901 9 557 4 049 8 851

Helse og omsorg 128 717 146 103 145 753 149 203 -3 100

Sum bevilgninger drift, netto 314 061 405 958 401 182 406 356 -399

Herav:

Avskrivinger 0 5 817 5 817 5 817 0

Netto renteutgifter og -inntekter -37 288 -215 -215 -215 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -979 492 -6 429 -6 429 -6 429 0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 315 077 318 406 784 846 402 009 136 405 529 -399



Det er et mål for Husbanken at alle som har mulighet til det skal kunne skaffe seg og beholde en 

egnet bolig, og være en del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn. Eierlinja står sterkt i boligpolitikken 

og vi ønsker at samarbeidet gir flere mulighet til å eie egen bolig. Særlig er barnefamilier en prioritert 

målgruppe. 

 

Mange kommuner har en relativ høy andel kommunale boliger, store kostnader til FDV og/eller er 

ikke tilpasset dagens behov. 

 

Vi ønsker i samarbeid med dere å utforske eierpotensialet for de som bor i de kommunale boligene i 

dag og hvordan kommunen fremover kan tilby egnede boliger med gode kvaliteter.  

Virkemidlene står sentralt i samarbeidet og vi vil utforske mulighetsrommet for hvordan våre 

virkemidler kan benyttes i tråd med kommunens behov og målsettinger.  

 

Husbanken tilbyr: 

 Kunnskap  

 Oppfølging av kommunen i perioden 

 Tallgrunnlag og analyser 

 Nettverk med flere kommuner 

 Egen kontaktperson i Husbanken 
 

Kommunens forpliktelser: 

 Samarbeidet må være politisk forankret 

 Kommunestyrevedtak om salg av kommunale boliger (dette kan gjøres i løpet av perioden) 

 Deltagelse på samlinger  

 Nødvendige kartlegginger (eks egen boligmasse, eierpotensiale til leietakerne i kommunale 
boliger) 

For kommunen vil dette gi gevinster i form av bedre utnyttelse av egen boligmasse, reduksjon i FDV 

utgifter og økt kunnskap og kompetanse på hvordan virkemidlene kan benyttes som del av en 

helhetlig boligpolitikk.  

 

Vi inviterer til et oppstartswebinar i løpet av høsten 2020 der alle kommuner i prosjektet vil delta. 

Oppfølgingen videre vil basere seg på digitale løsninger via Teams og Skype, men vi håper også å tilby 

fysiske samlinger i løpet av prosjektperioden. 

 
Rådmannen vurderer at deltakelse i samarbeidet vil styrke våre tjenester innenfor boligsosialt arbeid 
og vil være positivt til ytterligere samarbeid med Husbanken. Husbanken har fått tilbakemeldinger 
om vårt ønske om deltakelse i det tverregionale samarbeidet med Husbanken. 
 
Oppstart vil bli avholdt ved webseminar onsdag 4 november. Det er forventet at dette samarbeidet 
vil ha en varighet på et år. 
 
 


