
Rådmannen orienterer november 2020 

 

Flytting av beboere/pasienter fra Inderøyheimen 

Den 10 november gjennomførte helse og omsorg flytting av alle beboere og pasienter fra 

Inderøyheimen til Betania og Mosvik.    

Flyttingen har vært et omfattende arbeide hvor over 200 personer deltok. Pårørende, vaktmestere, 

Vidu AS og helse og omsorgsansatte skal ha stor takk for det arbeidet de har lagt ned. Samarbeidet 

mellom helsepersonell og vaktmestere var særskilt godt. 

Pasienter/beboere er flyttet med drosje, hjemmesykepleiens biler og ambulanse. I tillegg har flere 

pårørende kjørt med egne biler. 

Ambulanse ble benyttet til de sykeste pasienter. Alle beboere/pasienter, bortsett fra de som ble kjørt 

av pårørende, ble fulgt opp av helsepersonell. Forflytning av beboere/pasienter startet kl 10.00 og i 

løpet av 6 timer var alle blitt plassert i nye hjem. 

 

Totalt ble 53 beboere/pasienter flyttet denne dagen. 18 pasienter ble flyttet fra institusjon til 

Betania. Av disse var det 9 på langtidsopphold og 9 på korttidsopphold/avlastning. 24 beboere ble 

flyttet til den nye omsorgsbygget, 6 ble flyttet til Tunet og 5 til Sentrumsbygget. 

 

Betania.  

Lege var tilstede på Inderøyheimen under flytting og organiserte rekkefølge på flyttingen. 

Transporten ble ivaretatt av ambulanse og organisert slik at det ble minst mulig belastende for den 

enkelte pasient. 

Dagen etter meldes det fra Betania at alle har hatt ei bra natt og at alle pasientene har fått mat, stell, 

medisin osv. 

Pårørende til en av de dårligste pasientene var på besøk på rommet til pas. i to timer i går kveld. 

 

Det ble benyttet ekstra personell i driften det første døgnet – dag, kveld og nattvakt. 

 

Ansatte er positive, ting begynner å komme på plass, selv om noe mangler av utstyr enda. Det er 

godt samarbeid med Betania og vaktmester på Betania er imponert over flytteprosessen. Positiv 

mottakelse av leder på Betania 

 

Driften er opptatt av god dialog med pårørende. I hovedsak har dette vært godt ivaretatt, tatt i 

betraktning av at det har vært en omfattende flytteprosess. Det er noen hendelser hvor driften ikke 

har fulgt opp det som ble avtalt med pårørende. Da har man tatt opp dialog på nytt og avklart saken.  

Noen ansatte opplever endringer og at det blir lengre avstand til jobben. 

 

Fokus fremover er å etablere god og forsvarlig drift. 

 

Mosvik 

35 beboere/pasienter ble flyttet til Mosvik. 24 i det nye omsorgsbygget, 6 på Tunet og 5 i 

Sentrumsbygget. Beboere og pasienter ble først flyttet, deretter ble private møbler, klær mm flyttet.  

Pasienter/beboere er flyttet med drosje, hjemmesykepleiens biler. I tillegg har flere pårørende kjørt 

med egne biler. 



Alle beboere/pasienter, bortsett fra de som ble kjørt av pårørende, ble fulgt opp av helsepersonell. 

Forflytning av beboere/pasienter startet kl. 10.00 og i løpet av 6 timer var alle blitt plassert i nye 

hjem. 

 

Tunet/sentrumsbygget 

De som flyttet til Tunet og Sentrumsbygget ble plassert i fellesareal/stuer i påvente til deres private 

møbler osv. ble flyttet. Det ble noe logistikkutfordringer og det ble lenge å vente på møbler, blant 

annet seng. Flere av beboerne var slitne etter flyttingen og vant til å hvile i senga av og til. Når dette 

ikke var mulig så ble det misnøye med dette. På ettermiddagen/tidlig kveld var det meste på plass. 

Beboere som flyttet til Tunet/sentrumsbygget kom fra omsorgsboligene på Inderøyheimen. Det er 

forskjell på boligene de kom fra og de som de flyttet til. Det har vært noe misnøye på dette, men de 

fleste er fornøyd. 

 

Det er etablert heldøgns bemanning på Tunet/Sentrumsbygget. Samme personell som var på 

Inderøyheimen, slik at personell skal være kjent for beboerne. En felles nattvakt. På selve flyttedagen 

og påfølgende kveld/natt ble benyttet ekstra personell. Ansatte på Tunet og Sentrumsbygget sier de 

har fått en veldig fin arbeidsplass og gleder seg til fortsettelsen. 

Trygghetsalarmer/tv og annet teknisk utstyr var på plass ved innflytting. 

 

Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter 

24 beboere ble flyttet hit. Alle fra tidligere Mosvik sykehjem fikk tilbud om å flytte inn. Bemanningen 

består i hovedsak av tidligere bemanning i Mosvik sykehjem. Det ble benyttet betydelig ekstra 

ressurser på selve flyttedagen, påfølgende kveld og natt. Ansatte gjorde en kjempejobb for at alt 

skulle bli så godt som overhode mulig på selve flyttedagen. Alt ble likevel ikke optimalt og 

forventningene til ansatte som kom på kvelds/nattvakt ble ikke svart opp.  

 

Beboere ble sittende lenge før de fikk sine private eiendeler, blant annet seng. De var slitne og noen 

litt forvirret etter flytting. Ansatte har her bidratt til å minske negative konsekvenser av flyttinger.  

 

Ved innflytting har ikke alt vært klart. Det har manglet ulike hjelpemidler og utstyr. Dette kom på 

plass i løpet av ettermiddagen/kvelden. 

Det jobbes fremdeles med å få alle takheiser til å fungere, tilganger til fagsystem og aktivere 

tilgangskort til bygget i Mosvik. TV signal er ikke pr dd på plass og det må beregnes noe ventetid. E - 

dørlås til beboerrom er ikke på plass.  

Driftsplan for helse og omsorgstjenester til beboere er etablert, men ikke forankret hos alle ansatte 

enda.  

Summen av ovennevnte førte til at det var stor frustrasjon hos ansatte. Det jobbes med å få 

stabilisert driften slik at det leveres gode og trygge tjenester.  

 

Det er ikke gitt tilbakemelding om at pårørende er misfornøyd med det nye omsorgsbygget.  

 

Vedrørende tilsyn, gjennomført av arbeidstilsynet den 29. oktober 2020. 

Hensikten med tilsynet var å kontrollere om offentlig oppdragsgiver bidrar til at arbeidstakere i 

virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke har 

dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller 



landsomfattende tariffavtaler. I tilsynet fant man ikke brudd på regelverket som er nødvendig å følge 

opp videre. Det henvises for øvrig til vedlagte brev fra Arbeidstilsynet. 

 

Orientering om arbeidet med miljørisikoanalyse (akutt forurensning) 

Årsmøtet til IUA Inn-Trøndelag (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning) besluttet at alle 

medlemskommuner skal gjennomføre miljørisikoanalyser ihht. oppdatert forurensningsforskrift (§ 

18A). De enkelte kommuners analyser skal danne grunnlag for en regional analyse og 

beredskapsplan. 

IUA Inn-Trøndelag engasjerte en prosjektleder til å bistå i arbeidet. Inderøy kommune ble kontaktet 

av prosjektlederen i august. Arbeidet skulle gjennomføres før jul om vi skulle få bistand fra 

prosjektlederen og ha et samarbeid med de andre kommunene. Det var derfor liten tid til politisk 

involvering underveis i arbeidet. Inderøy kommune ønsket god og bred forankring. Derfor ble 

rådmannens ledergruppe valgt til styringsgruppe, og det ble etablert en bred tverrfaglig 

prosjektgruppe. Styringsgruppa ønsket at ordføreren ble valgt inn i prosjektgruppa for å ivareta lokal 

kunnskap og politisk forankring. 

Arbeidet er godt i gang og prosjektgruppa har et godt tverrfaglig samarbeid. Dette, samt god 

forankring har høstet mye ros fra prosjektleder og de andre kommunenes kontaktpersoner. 

Prosjektet har identifisert og konkretisert spesielle verdier og særpreg ved kommunen som kan ha 

betydning for risikobildet og beredskapsbehovet. Det har blitt valgt ut et sett med sannsynlige 

scenarier som kan føre til akutt forurensning (dvs. utslipp av betydning som inntreffer uten tillatelse 

og som kan gi konsekvenser).  

Arbeidet skal nå over i en analyseperiode før ferdigstillelse og politisk behandling på nyåret. 

Miljørisikoanalysen er planlagt til politisk behandling i hovedutvalg natur og formannskap før endelig 

vedtak i kommunestyret.      

 

Vedrørende kommunens praksis ved leie av gravemaskin 

Det ble fra politisk holdt stilt spørsmål ved kommunens praksis når det gjelder leie av gravemaskin. 

Det er på bakgrunn av dette at rådmannen ønsker å informere om følgende: 

1. Kommunen har inngått rammeavtale om diverse entreprenørtjenester. Det er imidlertid 

ingenting i rammeavtalene som hindrer oss i å gjøre dette. 

2. Maskinleie er ikke en del av denne rammeavtalen. Rammeavtalen er for mann med maskin. 

3. Det er kommunen som leier av Karsten Rømuld. 

4. Omfanget av leien overstiger ikke terskelverdien på noe vis. Fra januar 2015 har vi totalt brukt 

71.865 kr på leie av denne maskinen. Både til selvkost og veg. (veg 36.000 kr). 

5. Lastebilen står der og blir lastet opp med grøftmasser under rensking av grøfta. Dersom vi hadde 

leid maskin med mann, hadde lastebilen stått på samme plass, bare med vår mann inni den i 

tillegg. Det blir venting under opplessing av masser samme hvordan en gjør det. 

6. Kostnader – Vi betaler 270 kr timen for maskinleie, pluss at vi holder drivstoff selv. Mann koster 

under 300 kr timen. Rammeavtalepris for mann og maskin er 780 kr/timen, og da sitter 

fremdeles vår mann i bilen og venter til 300 kr timen.. dvs 570 kr timen mot 1080 kr timen. 

7. Da det var flom på nyttårsaften 2019, var dette den eneste gravemaskinen vi klarte å fa tak i på 

kort varsel rundt midnatt. Uten den hadde skadene blitt enda større. 

 

 

 



Status Inderøy Covid-19 næringsfond 

Inderøy kommune sammen med alle andre kommuner i Norge mottok fra departement/ TFK. For 

Inderøy kommune medførte dette en støtte på kr. 1 180 000,- som skulle utlyses via det offentlige 

søknadssystemet: www.regionalforvaltning.no. Følgende er sagt om hvem som er i målgruppen for 

disse midlene: 

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til 

andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av 

koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk 

aktivitet. 

 

Inderøy kommune opprettet et fond med søknadsmulighet fra 08.07.20 og har i etterkant mottatt 

søknader i størrelsesorden ca. 1 MNOK. Søknadsmassen består av 11 søknader hvor snittstørrelse på 

søknader til vårt Covid-19 fond er ca. 90 000,-. Her er fem søknader lik eller mindre enn kr. 40 000,- 

behandlet administrativt og gitt tilsagn til søkere. De siste seks søknader består av større beløp enn 

kr. 40 000,- og vil bli oversendt til politisk behandling i januar 2021.  

Inderøy kommune er godt i rute for å kunne tildele nesten hele rammen i 2020 slik som målsettingen 

for bruk av disse midlene er. Alle tilsagn skal innrapporteres til departementet innen utgangen av 

februar 2021 slik vanlig prosedyre har vært på statlige midler. 

 

Status helsefremmende organisasjon 

Medarbeiderskap 

I samarbeidet med PWC, finansiert av OU-midler fra KS, hadde vi tre hoveddeler: Analyse av 

sykefravær i kommunen, lederutvikling og medarbeiderskap. Vi har nå gjennomført de tre siste 

samlingene med «medarbeiderskap», med PWC som faglige bidragsytere. De siste samlingene ble 

gjennomført på rådhuset og på Akset. Til sammen har over 500 medarbeidere deltatt på 18 todagers-

samlinger. Dette er et stort felles løft i kommunen.  

 

På medarbeiderskap, har vi jobbet med kommunens verdier og omdømme, kjennetegn ved 

kommunen som arbeidsplass nå og i framtida, kommunikasjon, partssamarbeid og nærvær. Vi har 

satt sammen medarbeidere på tvers av sektorer og arbeidsplasser i refleksjonsgrupper. Mange har 

gitt svært gode tilbakemeldinger på samlingene, og har rapportert større forståelse for kommunen 

som helhet, og for de andre arbeidsplassene. Rådmannen får inntrykk av at følelsen av å være best – 

i lag, har blitt forsterket disse to dagene.  

 

På stort sett alle samlinger, har vi hatt med ordfører og rådmann, som har snakket med og til 

forsamlingen, og har kunnet svare på spørsmål. På denne måten har overordnet ledelse blitt kjent 

med innholdet og budskapet i medarbeiderskap, og har kunnet løfte hver ansatt sin betydning i det 

store fellesskapet.  

 

PWC oppsummerer gruppearbeider og innspill fa alle som har deltatt på medarbeiderskap i en 

rapport, som rådmannens ledergruppe får til gjennomgang. Det er viktig framover at disse 

innspillene får betydning for det arbeidet som gjøres i kommunens utvidete ledergruppe i 2021.  

 

Samlinger i utvida ledergruppe 

Vi har planlagt sju samlinger i utvida ledergruppe i 2020. Her møter i tillegg hovedverneombud og 

hovedtillitsvalgte fra de 4 største organisasjonene. Disse samlingene har i større grad enn før, et 

http://www.regionalforvaltning.no/


utviklingsfokus. På de siste to samlingene har vi trukket inn forskningsmiljø ved Sintef og NTNU, og 

fått en kompetanseheving på forskning om partssamarbeid og på helsefremmende organisasjon. Vi 

jobber kontinuerlig med læring på disse områdene, og forankrer tenkning og tiltak i ny og relevant 

forskning. I desember skal vi evaluere årets ledersamlinger, og legge planer for ledermøter- og 

samlinger i 2021. 

 

Organisasjonspolitisk plan 

Personaltjenesten forbereder en revidering av organisasjonspolitisk plan (kommunens 

arbeidsgiverpolitikk) til ledersamling i desember, og behandling i administrasjonsutvalg og 

kommunestyret første kvartal 2021. Innsatsområdene i organisasjonspolitisk plan slik den foreligger i 

dag er rekruttering, kompetanse, heltid, kvalitet, etikk og nærvær. Det skal vurderes om vi skal 

fortsette med samme innsatsområder. Organisasjonspolitisk plan er en plan for utvikling av 

kommunen som organisasjon. Planen skal anvise hovedretningslinjer og mulige tiltak for å sikre 

rekruttering til Inderøy kommune, bygge gode arbeidsmiljøer og legge til rette for 

kompetanseutvikling og innovasjon. 

 

Håndtering av personalkonflikter – oppfølging av vedtak i kontrollutvalget  

Kontrollutvalget behandlet den 29.10. følgende sak: Praksis ved personalkonflikter - orientering fra 

administrasjonen. I denne saken ble det fattet følgende vedtak:  

 Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å be rådmannen orientere om kommunens 
internkontrollsystem knyttet til håndtering av personalkonflikter.  

 

Rådmannen velger med dette, på selvstendig grunnlag, å informere politisk ledelse om kommunens 

internkontrollsystem knyttet til håndtering av personalkonflikter. Det henvises for øvrig også til 

vedlagte presentasjon som ble brukt av rådmannen i kontrollutvalgsmøte den 29. 10. 

 

Rådmannen har bedt kommunens advokat om en avklaring i forhold til om internkontrollforskriften 

kommer til anvendelse ved behandling av konkrete personalsaker. Kommunens advokat har gitt 

følgende tilbakemelding: Jeg kan ikke se at internkontrollforskriften (IKF) har direkte anvendelse på 

behandlingen av konkrete personalsaker. Det er først og fremst arbeidsmiljøloven og 

forvaltningsloven som får anvendelse på disse sakene direkte. Jeg kan ikke lese av IKF at det er noen 

plikt til å skrive avviksmeldinger i slike saker. 

 

Når det er sagt kommer IKF til anvendelse når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet og dermed 

hvordan for eksempel personalkonflikter/arbeidsmiljøet skal håndteres og følges opp. På den måten 

skal man si at forskriftens krav om systematisk forbedringsarbeid kommer til anvendelse. 

 

Jeg vil derfor si at IKF ikke kommer til anvendelse når det gjelder behandlingen av den enkelte 

konkrete sak, men at IKF og bestemmelsene om internkontroll/systematisk oppfølgning kommer til 

anvendelse på området om det psykososiale arbeidsmiljøet og dermed kan få en generell innflytelse 

på arbeidet med personalkonflikter og læring/forbedringsarbeid. 

 

Jeg vil også legge til at det forbedringsarbeidet du beskriver (anm. fra rådmannen: se presentasjonen) 

at dere faktisk gjør i forbindelse med læring i sammenheng med personalsaker er med å ivareta 

kravene i IKF når det gjelder systematisk HMS – arbeid. 

 



Til tross for at det alltid er rom for forbedring når det gjelder håndtering av personalkonflikter, 

konkluderer rådmannen, ut fra ovenstående at håndtering og internkontroll av personalsaker skjer 

på en tilfredsstillende måte. 

 

Status Lensmyra 

Lensmyra Utbyggingsselskap AS er formelt registrert. Finansieringen av selskap og prosjekt er på 

plass. Det arbeides nå med å konkretisere markedsarbeidet med sikte på å gjøre Røra Næringspark 

mest mulig synlig i markedet. Det er på gang en konkret dialog med flere interessenter om mulig 

etablering.  

 

Prosjektet har framdrift som forutsatt etter at kontrakt med Austad Maskinstasjon ble underskrevet 

ultimo august. (avtale mellom Inderøy kommune og Austad Maskinstasjon) Denne kontrakten vil 

formelt bli delt i to kontrakter - en for næringsarealer og en for kommunal infrastruktur. 

Forprosjekteringen er i full gang og skal være ferdigstilt 15.11. Detaljprosjekteringen ferdigstilles 

01.01 og området ferdig utbygget innen november 2021. Det åpnes for at interessenter skal kunne få 

tilgang til bygging før sluttføring. 

 

Når detaljprosjekteringen er sluttført vil det endelige grunnlaget for investerings- og 

finansieringsbehov være avklart. Det pågår pt. blant annet en avklaring av grensesnittet mellom 

kommunal og «privat» infrastruktur som kan være av relevans for investeringsanslagene og 

finansieringsbehovet.  Inntil videre forutsettes at dette kan håndteres innenfor de investerings- og 

finansieringsrammer som er lagt. 

 

Inderøy kommune har også gjennomført befaring med Røra Barnehage for å søke etter en egnet 

plass for barna og har funnet en løsning tilhørende en grunneier som grenser til næringsarealet som 

har samtykket at barn kan få tilgang på skogen. Alle parter er orientert om dette.  

 

Inderøy kommune har oversendt skjøte til kartverket for å gjennomføre siste oppkjøp av areal fra 

Lensmyra Eiendom AS slik at IK vil være eier av alt areal som skal ferdigstilles i fase 1 i løpet av 

november 2020. 

 

Status planprogram for folkehelsearbeid; 2021-2023 

Det vises til tidligere orienteringer om planprogram for folkehelsearbeid. 

Det skal i løpet av kort tid avklares hvem som skal være deltakere i formell arbeidsgruppe og 

styringsgruppe for planprogrammet.  

Utgangspunktet for folkehelsearbeidet: fokus på barn og unge/ungdom. Styrking av psykisk helse og 

forebygging rus. 

 

Aktiviteter siden sist er:  

 

Dialogkafé på e@ 28.10.20 

Ungdom 13-19 år ble invitert til dialogkafé på e@, for å komme med innspill på hvordan det er å 

være ung i Inderøy i dag, og hva de ønsker for framtida. Ca. 25 ungdommer deltok. De jobba i 

grupper med følgende spørsmål: 

 Hva er meningsfull aktivitet for deg?  



 Hvilke møtepunkter har du hvor føler du at du hører til?  

 Hva slags støtte opplever du å ha når du har det vanskelig? 

 

Vi må minne oss selv på at vi hele tiden har fokus på involvering av et bredt spekter av ungdom. 

 

Idèdugnad i AKSET 2.- 3. november 

Arbeidsgruppa for oppstartkonferansen inviterte ungdommer, politikere (HU Folk), representanter 

fra FAU, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv, representanter fra fylkesmannen, representanter 

fra administrasjonen, skole og helsestasjonen, til Idèdugnad i AKSET 2. og 3.november. 

 

Det ble lagt opp til en 3-timers økt på dagtid 2.nov og en økt på 2,5 timer på kveldstid 3.nov. 

Program 2.nov: 

 Presentasjon av Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid v/Eirin Hermansen og Guri Wist, 

Tfk 

 Folkehelse og UngHunt, v/Guri Falch, kommuneoverlege i Inderøy 

 Satsing på barn og unge i Inderøy kommune, v/Randi Tessem 

 Oppsummering fra dialogkafe 28.10, v/ungdommer fra e@ 

 

Gruppearbeid med tema: 

 Fellesskap og tilhørighet 

 Meningsfull aktivitet og mestring for alle 

 Tilgjengelige voksne for alle når de trenger noen å snakke med 

 Hva kan være til hinder for at unge opplever felleskap og mestring her i Inderøy? 

 Andre tiltak innen psykisk helse og rusforebygging 

 

Program 3.nov: 

Kort gjennomgang av oppsummeringen fra arbeidsgruppa etter gruppearbeidet 2.nov.  

Hva er felles i tilbakemeldinger fra gruppene? 

Avklare hvilke områder vi skal prioritere og - hvilke tiltak vi ønsker å satse på. 

 

Deltakerne prioriterte hvilke områder fra dagen før de ønska å jobbe med. Det ble jobbet med 

følgende områder resten av dagen: 

 Ungdomskontakt, helsestasjon og miljøarbeid (to grupper) 

 Transport og avstander 

 Utendørs møteplasser 

 

Spørsmål til gruppene 

Ta utgangspunkt i en av aktivitetene/temaene/områdene- og beskriv: 

 Hva er målet? 

 Hvem er målgruppen? 

 Hvordan kan prosjektet realiseres? 

 Hvordan skal det organiseres? 

 Hva er suksesskriterier? 

 Hvilke utfordringer kan oppstå? 

 



Det var to fine økter der administrasjonen/arbeidsgruppa fikk mange gode innspill mht. tiltak – 

viktige bidrag i det videre arbeidet. Deltakerne viste stort engasjement og gav uttrykk for at det 

hadde vært to meningsfulle dager.  

Deltakerne gir også gode tilbakemeldinger på innholdet i idédugnaden, og både ungdom og voksne 

er interessert i å bidra i videre arbeid med tiltak.  

 

Inderøy kulturskole 

Inderøy kulturskole deltar p.t. i to nasjonale prosjekt:  

 Framtidas kulturskole, samskaping og kulturskole hele livet  

 Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) 

 

Kulturskolens aktivitet utenom undervisningen denne høsten, har et økt fokus på digitalisering.  

 Noen elever gjør innspillinger ved bruk av musikkteknologiske verktøy (garageband)  

 Et studioprosjekt pågår som skal bli luker i AKSET’s digital julekalender 2020 

 Bandkonserten 25.november planlegges streamet da det er usikkert om vi kan ha publikum i 

salen og hvor mange vi kan ha 

 

Et stort digitalt kompetanseløft og det å skape motivasjon, er noe kulturskolen er særlig opptatt av i 

denne koronatiden. «Vil vi miste elever, hvordan markedsføre og gjøre kulturskolen synlig i disse 

dager? Vil søkertallet gå ned? Eller vil verdien av å spille, synge og danse verdsettes mer?»  

 

Egenorganisert aktivitet rundt Inderøy ungdomsskole, jf. vedtak i kommunestyret i oktober – 

status 

Involvering av elevene i prioriteringer 

Rektor og elevrådskontakten hadde møte med elevene 2.november med utgangspunkt i at 

kommunestyret bevilget kr 50 000 i strakstiltak. 

 

Følgende er prioritert/avklart: 

Ballpumpe, kompressorer, fotballer, klokke på veggen ute mot parkeringen, innendørsklokker i 

trappeoppgangene, ordentlige slåballkøller, basketballkurv ute som kan heves/senkes ved behov, 

basketballer, bedre frosting/lysskjerming av klasserom, maling av klasserom. 

 

Lysskjerming klasserom  

Det er et igangsatt et arbeid for å se på alternativer for solskjerming, og tilhørende kostnader. 

 

Foreløpig status: 

Det er snakk om skjerming av 30 vinduer som vender mot Sakshaug skole; innvendige rullegardiner. 

Snittpris blir ca. 1000 kroner per vindu. Da monterer vi selv. Prisen er inkludert spesialtilpasning etter 

mål. Antatt god kvalitet, og vi velger farge selv.  

 

På utvendige løsninger er det helt andre priser. Da snakker vi om kr 2000-3000 pr vindu for manuell 

styring og kr 5000-6000 ved elektrisk styring.  

 

 

 



Møte med rådgiver hos fylkesmannen fre 29.10 

Fra vedtaket: «... oppholdssoner utendørs i form av gapahuker, leskur, benker osv. Det må tas høyde 

for at enkelte tiltak kan være spillemiddelberettiget.» 

 

Ass.rådmann har hatt et møte med rådgiver Bjørn Bakkhaug, rektor Harald Einar Erichsen og Gisle 

Løseth (Tfk) der følgende ble tematisert: 

- Møteplasser med tak der det skjer aktiviteter, kan få spillemidler. Tips: se til Overhalla 

- Nærmiljøanlegg (50 % spillemidler, 50 % egendekning). Her kan man få inntil kr 600 000 i 

spillemidler på et tiltak dersom lyssetting er inkludert. Disse må inn i anleggsplanen. Man kan 

søke om spillemidler inntil ett år etter ferdigstillelse.  

Tips fra Løseth er at man knytter til seg en landskapsarkitekt som kan bistå i arbeidet. 

- Forslag om at man inviterer Kjersti Nordberg, folkehelsekoordinator, Levanger, til en temasak for 

å orientere hovedutvalget om satsingen, strategien og involveringen i Levanger 

 

Informasjon til IKFU 

Inderøy kommunale foreldreutvalg er informert om satsingen rundt Inderøy ungdomsskole. Det kom 

en tilbakemelding fra en foreldrerepresentant om at man har forhåpninger om noen av forslagene 

kommer på plass fhv. raskt.  

 

Svar på spørsmål fra AP, stilt i HU Folk den 20. oktober 2020 

Barnevernet 

Svar: fra fungerende leder av barnevernsvakta Grethe Fjellvikås. 

1. Antall utrykninger/oppdrag som gjelder Inderøy er ca. 60 i løpet av 1 år. Det varierer fra 

måned til måned men vanligvis 5 – 6 ganger pr måned. 

2. Ny kostnad for Inderøy etter utvidelse er kr 273.000,- 

 

Hvorfor kan det leies ut til idrettslag i hallene v/AKSET når vi ikke får leie i Mosvikhallen? Smittevern 

gjelder vel hele kommunen.  

Svar: Det skyldes at man gjennomfører rengjøring før skolene starter opp hver morgen. Garderober 

brukes ikke. 

 

Hvem har ansvar for tilgang til hjertestarter i kommunale bygg? Hvem har ansvar for oppfølging av 

de? 

Svar: Følgende kommunale bygg har hjertestartere. 

- AKSET (ansvar: Inderøy kulturhus AS) 

- Svømmehall, Mosvik (ansvar: kommunalteknikk) 

- Rådhuset (ansvar: kommunalteknikk) 

 

Hvordan er status for utreding av utbygging av Sakshaug skole? 

Svar: Rådmannen planlegger oppstart primo 2021. 

  

Vi ønsker oss en evaluering av sommerjobb for ungdom. 

Svar: Evalueringen er ikke ferdigstilt. 

 



Vi ønsker oss en evaluering av delt turistinformasjon (i år var den delt mellom Kjerringa me`Straumen 

og e@). 

Svar: Evaluering fra «Kjerringa me Straumen» og Vidu vedlegges. 

 

 

Barnehagemåltid: hva er planen nå etter som smitteveilederen åpner for vanlig servering av mat i 

Barnehagene? Starter Inderøybarnehagene opp på nyåret? 

Svar: Det er besluttet «å kjøre» matpakke-ordning ut året. Dette med tanke på smittevern og det 

faktum at det i høst har vært stort fravær blant personalet i barnehagen. Kostpengene er redusert for 

høst 2020 med 50 %. Sats høst 2020 er kr. 110. 

 

Det betyr ikke at det ikke serveres måltid i barnehagene høsten 2020. Barnehagene serverer mat ved 

ulike anledninger som en pedagogisk aktivitet knyttet til tema. 

Fra 1. januar skal alle barnehagene servere et fullverdig lunsjmåltid i tråd med vedtatt plan: Måltid 

som pedagogisk arena. Man tar et forbehold knyttet til utviklingen av Korona-smitte. 

 

Vi skulle vel også få et regnskap på forbruk i barnehagene for 2019 (kostpenger) Når kommer det? 

Svar: 

Barnehage    
  Utgift Inntekt Sum 

Sandvollan bhg      94 330,41     115 264,50       20 934,09  

Utøy bhg      42 967,01       50 815,50         7 848,49  

Sakshaug bhg    146 847,74     169 850,00       23 002,26  

Røra bhg    155 843,31     146 651,50  -      9 191,81  

Lyngstad bhg      89 013,06       67 359,50  -   21 653,56  

Mosvik bhg      54 488,82       40 828,50  -   13 660,32  

 

SFO    
  Utgift inntekt Sum 

Lyngstad 22008,54 22546,5 537,96 

Utøy 14953,83 15444,5 490,67 

Røra 41928,59 45259 3330,41 

Sakshaug 184676,54 118838,5 -65838,04 

Sandvollan 42882,56 40232 -2650,56 

Mosvik 5800,33 3798,5 -2001,83 

 

 

Informasjon om Status Covid-19 og informasjon til våre ansatte i forbindelse med dette 

Etter at det er konstatert flere lokale utbrudd i regionen, har kommunens overordnete kriseledelse 

gjenopptatt sin ukentlige møtevirksomhet. I skrivende stund har det i Inderøy blitt konstatert to nye 

smittetilfeller. Smittesporing er foretatt og situasjonen vurderes til å være under kontroll. 

Hovedfokuset har vært å gi riktig og oppdatert informasjon til både innbyggere og ansatte. I denne 

sammenheng har man tatt i bruk kommunens hjemmeside/Facebook, samt eget informasjonsskriv til 

ansatte. Denne informasjonen er gjengitt nedenfor: 



 

Alle må ta et ekstra tak!   

For å dempe smittespredningen av COVID-19 og unngå inngripende tiltak, må alle ansatte nå ta et 

ekstra tak.  Vi anmoder alle ansatte om å ha et sterkt fokus på smitteforebyggende tiltak.   

  

Smitteforbyggende tiltak  

For å stanse spredningen av COVID-19 er det viktig at vi nå følger de grunnleggende 

smittevernrådene:   

 Hold avstand – husk minst en meter  

 Bli hjemme hvis du er syk  

 Vask hendene  

 Host/nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har det for hånden.  

 Vask etter deg på møtebord, andre kontaktflater  

 Ta en Covid-19 test om du har symptomer  

  

Møtevirksomhet/hjemmekontor – ut året 2020 

Hovedregelen er teamsmøter og fysiske møter er unntaket. Vi bruker hjemmekontor i den grad 

jobben tillater det. Hvorvidt hjemmekontor kan tas i bruk, vurderes sammen med overordnet 

leder. Ved fysiske møter skal vi holde god avstand, og følge alle smittevernregler. Det vil være 

ulikheter mellom tjenestene (skole, barnehage, institusjon, hjemmetjeneste, kommunalteknikk, lønn 

og regnskap, administrasjon osv) i hvilken grad hjemmekontor og digitale møter kan tas i bruk. Leder 

må fortløpende  vurdere sentrale og lokale tiltak, sentrale veiledere for tjenesten, forvarlighet og 

hensiktsmessighet. 

  

Kontinuitetsplaner – hvordan holde tjenesten i gang med høyt fravær   

Alle ledere må gå gjennom og oppdatere planene for å kunne holde tjenestene i gang dersom det 

oppstår et høyt sykefravær (kontinuitetsplaner). Ut fra en slik gjennomgang kan det bli aktuelt å 

iverksette nye tiltak som eks. faste plasser i pauserommet, etablering av kohorter i egen 

organisasjon, tilpasninger av turnus for å unngå smitte osv. Enkelte tjenester har for eksempel 

allerede gjennomført faste plasser i pauserommet.   

  

Sentrale og lokale restriksjoner  

Hold deg oppdatert på sentrale og lokale restriksjoner og vær lojal mot restriksjonene.  

Begrens antall nærkontakter både i jobb og privat!  

  

Partsamarbeid for å sikre tjenestene  

Ledere, tillitsvalgte og verneombud må samarbeide tett om tiltak og løsninger for å forebygge og 

dempe smittespredning.   

  

Takk  

Sammen klarte vi de første ukene og månedene med Covid-19, og sammen skal vi klare de neste 

også. Det kommer en tid etterpå. En tid for sosialt samvær og gode klemmer.   

Fram til da er vi best i lag - på litt avstand.   

  

Takk til alle som står på!  



Prognose for driftsregnskapet pr november 2020 

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

utgangspunkt i regnskap pr 11. november. Rapport for november 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 sikrer prognose av økonomiske virkninger av covid-19. Inderøy 

kommune har mottatt 0,87 mill.kroner. 

 

Rådmannens prognose for samlet årsresultat er pr november, balanse med mulig for et 

mindreforbruk i størrelsesorden 1,5-3 mill. kroner. Dette er på nivå med rådmannens orientering pr 

okober, men 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 i betydelig lavere utgiftsnivå enn 

budsjettert.  I tillegg har kommunen fått 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. Prognose for 

virksomhetsområdene legger til grunn det faktiske aktivtetsnivået samt merutgifter for Covid- 19.   

 

Prognosen pr november viser et betydelig merforbruk på anslagsvis 9 mill kroner. 

Netto driftsresultat anslås til å bli anslagsvis 2 - 4 mill kroner som utgjør om lag 0,3 - 0,6 % 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 

 

 

Driftsregnskap 2020 

Regnskap pr 9. november

(tall i 1000 kr)

Regnskap

  2020

Rev. budsjett  

2020

Oppr. Budsj.

2020
endring

Års-

prognose

Avvik fra 

budsjett

Rammetilskudd -213 256 -275 061 -266 718 -1160 -276 221 1 160

Inntekts- og formuesskatt -102 534 -160 598 -165 713 -1012 -161 610 1 012

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

Andre generelle driftsinntekter -899 -3 421 -3 421 50 -3 371 -50

Sum generelle driftsinntekter -333 460 -455 389 -452 161 -2 585 -457 974 2 585

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 316 704 406 881 402 009 449 407 330 -449

Avskrivinger 0 32 669 32 669 0 32 669

Sum netto driftsutgifter 316 704 439 550 434 678 449 439 999 -449

Brutto driftsresultat -16 756 -15 838 -17 482 -2 136 -17 974 2 136

Renteinntekter -2 171 -3 397 -3 397 0 -3 397 0

Utbytter -3 054 -4 850 -4 850 1796 -3 054 -1 796

Renteutgifter 10 960 18 550 18 550 -3550 15 000 3 550

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

Netto finansutgifter 29 735 46 633 46 633 -1 754 44 879 1 754

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

Netto driftsresultat 12 979 -558 -2 202 -3 890 -4 448 3 890

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføringer til investeringsregnskapet 0 4 600 4 600 -4 600

Nto avsetn.til/bruk av bundne driftsfond -979 -1 874 -1 579 -1 874

Nto avsetn.til/bruk av disposisjonsfond 0 2 432 3 781 -2 804 -2 804 5 236

Sum disp./dekning av netto driftsresultat -979 558 2 202 1 796 1 796 -1 238

Prognose årsresultat (-=mindreforbruk) 11 999 0 0 -2 094 -2 652 2 652



Generelle driftsinntekter 

Prognoser for generelle driftsinntekter er 457 mill kroner og gir en merinntekt i forhold til revidert 

budsjett på om lag 1,6 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. 

Netto finansutgifter og utbytte 

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

prognoser en mulig netto mindreutgift knyttet til renteutgifter 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. 

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 pr 6. november rapportert til Fylkesmannen om prognoser for merutgifter knyttet til 

covid-19. Samlet anslag for merutgifter er justert til om lag 9 mill. kroner. Dette er en økning fra 

forrige rapportering i september på 1,3 mill. kroner.  

Rådmannen har dialog med virksomheten for å redusere merforbruket. Virksomhetsområdene 

rapporterer månedlig om prognoser og endringer i driftsnivå. 



 
Tabell: Regnskapsskjema 2B – virksomhetsområder og fellesutgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsregnskap 2020 -

virksomhetsområder og fellesområdet

Regnskap

  2020

Rev. budsjett  

2020

Oppr. Budsj.

2020 endr

Prognose Avvik fra 

budsjett

Politikk 2 773 3 633 3 633 3 633 0

Administrasjon 16 263 24 982 25 273 700 25 682 -700

Oppvekst 118 536 141 053 140 762 3 000 144 053 -3 000

NAV  Inn-Trøndelag 7 778 11 170 11 170 2 000 13 170 -2 000

Kultur og fritid 13 081 16 213 16 213 0 16 213 0

Plan, landbruk og kommunalteknikk 28 889 43 264 43 304 500 43 764 -500

Vann og avløp -10 406 0 0 0 0 0

Næring 6 869 6 736 5 517 0 6 736

Interkommunale samarbeider 5 280 0 0 0 0 0

Fellesområder -2 578 12 901 9 557 -8 851 4 050 8 851

Helse og omsorg 129 202 146 103 145 753 3 100 149 203 -3 100

Sum bevilgninger drift, netto 315 687 406 054 401 182 449 406 503 -449

Herav:

Avskrivinger 0 5 817 5 817 0 5 817 0

Netto renteutgifter og -inntekter -38 -215 -215 0 -215 0

Nto avsetn.til/bruk av bundne driftsfond -979 -6 429 -6 429 0 -6 429 0

Nto avsetn.til/bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 316 704 406 881 402 009 449 407 330 -449


