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A
Oppvekst og kultur



Kommende begivenheter

Status forebyggende arbeid for barn og unge

Utkast til forebyggende plan var i høst ute på høring, og fikk 
inn høringssvar fra ulike tjenesteområder i kommunen. Det ble bl.a. 
etterlyst mer tydelige ambisjoner, målsettinger og prioriteringer for 
arbeidet framover. Kommunedirektøren gjennomførte før jul en 
workshop med arbeidsgruppa, hvor det ble jobba med hva som skal 
kjennetegne det forebyggende arbeidet i Inderøy i 2030.

Helhet i laget rundt barnet ble trukket fram, samt at vi møter barn og 
unge der de er, og at vi ser – lytter – og handler.

Viktige virkemidler og tiltak: Riktig kompetanse, gode møteplasser, 
felles språk og verktøy, dialog og samhandling med samfunnet, 
tverrfaglig team som er til stede der barn og unge er, tydelige 
mandater og ansvarsområder.



Kommende begivenheter

Status forebyggende arbeid for barn og unge (forts.)

Det jobbes nå med å presentere et nytt utkast på bakgrunn av 
høringsinnspill og workshop. Målet er at planen skal være en 
overbygning, som prioriterer overordna utviklingsmål i et litt lenger 
framtidsperspektiv (fram mot 2030). Handlingsdelen knyttes tett opp 
til samhandlingsmodellen og Bti:



Kommende begivenheter

Samstyring for en inkluderende frivillighet for barn og unge i 

Inderøy kommune

Inderøy har i samarbeid med Sintef mottatt inntil 500 000 kr i 
forsknings- og utviklingsmidler fra regionalt forskningsfond (RFF) for 
å øke kunnskapen om hvilke forutsetninger, og digitale 
medvirkningsverktøy, som skaper en inkluderende frivillighet for alle 
barn og unge. Prosjektet ledes av Sintef, og er en videre fordypning 
av samarbeidet vi allerede har i folkehelseprosjektet Ung i lag.

Prosjektsøknaden fikk gode skussmål fra RFF-panelet, som 
framhever at resultatene fra prosjektet vil ha et betydelig 
overføringspotensial til andre kommuner.



Orienteringer fra siste måned

Trygt hjem for en 50-lapp

I Inderøy har vi i 2022 hatt 17 144 kr i utgifter på «trygt hjem for en 50-
lapp». Kommunen skal stå for 30% egenandel, og har sendt faktura 
på resten av beløpet til Trøndelag fylkeskommune.

Fylkeskommunen vil utover våren evaluere hvordan ordninga skal 
fungere videre, og er bl.a. i dialog med Ungdommens fylkesutvalg.



B
Helse og omsorg



A
Oppvekst og kultur

Orienteringer fra siste måned

• Status Flyktninger

Inderøy kommune har vedtatt å bosette 100 flyktninger i 2023.

Hvor skal de bosettes?

De vil bli bosatt der det er ledige boliger, både kommunale og 
private. Avstand til butikk er av betydning, men kan ikke være 
avgjørende da all tilgjengelig boligmasse må benyttes.



A
Oppvekst og kultur

Orienteringer fra siste måned

Hvordan følge opp?

For å følge opp en slik økning i antall flykninger er 
innvandrertjenesten styrket i form av noe økt bemanning og 
behovet for ytterligere forsterkning vurderes fortløpende. Alle skal 
ha skole/barnehage/undervisning. Aktiviteter utover dette søkes 
løst i samarbeid med frivilligheten. Barn og deres foreldre får 
hjelp til å kontakte rette instanser ut fra interesser (kulturskole, 
fotball eller lignende). Innvandrertjenesten dekker økonomisk en 
aktivitet per barn. Programrådgivere følger opp og koordinerer.



Hvordan bruke hele kommunen?

Det må legges til rette med skyssordninger så alle lokalsamfunn i 
Inderøy kan benyttes for bosetting.

Helsetjenester

Dedikert ressurs flyktningelege etableres for å sikre tilgang på 
legetjenester (det er ikke kapasitet per i dag blant fastlegene), 
helsekontroller og oppfølging. Helsestasjon styrkes med ressurs for å 
ivareta de lovpålagte kontroller og oppfølging som skal gjennomføres. 
Innvandrertjenesten bistår med transport og å følge opp avtaler med 
helse, herunder bistand med å skaffe tolk der dette er nødvendig.



Opplæring/undervisning 

Alle voksne har fulltidsprogram norsk og samfunnskunnskap (6-12 
måneder, individuelt tilpasset og kan utvides ytterligere). Barn skal 
gå i ordinær skole/barnehage med språkassistenter. Dette vil også 
utfordre oppvekstsektoren og det vil med overveiende sannsynlighet 
være nødvendig å spre ut elevene på flere av skolene i kommunen. 

Det er også startet et minoritetsspråklig team med representanter fra 
ungdomsskole, barneskole, helsestasjon, innvandrertjenesten og 
barnehage. 



C
Samfunn, plan og kommunalteknikk



D
Næring
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