
Rådmannen orienterer september 2010 

Takstmodell for kollektivtransport – høring.  Høring er oversendt fra fylkeskommunen med frist 15.09. Vi får 
et utall saker til høring.  Rådmannen anser at det ikke bør prioriteres bruk av saksbehandlingstid uten at det 
er åpenbart i lokal interesse å gi uttale.
Evaluering – Go’ kroken - dagtilbud for hjemmeboende demente.  Vi har under utvikling et dagtilbud til 
demente. Tilbudet er forankret i budsjettvedtak. Det har tatt noe tid og forankre tilbudet i opprinnelig 
tiltenkt brukergruppe.  Det er i den forbindelse gjort en intern underveisevaluering. Denne vedlegges til 
orientering.

---------------------------------------------------------------
Klage på avslag på søknad om fradeling av boligtomt på Lidarende gnr. 9,
bnr.16 i Inderøy.

Inderøy kommune har mottatt endelig vedtak på klagesaken til Kjell Gran, Risan 112. Det er gjort følgende 
vedtak: 
Saken gjelder klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Straumen. 
Dispensasjonen gjelder fradeling av boligtomt. Etter en gjennomgang av saken, har ikke Fylkesmannen 
merknader verken til kommunens behandling av saken eller det skjønn som kommunen har gjort i 
vurderingene av dispensasjonen. Kommunens vedtak stadfestes. 
------------------------------------------------------

Gjenbrukstorget på Røra – revisjon av avtaler med Innherred Renovasjon.  Innherred Renovasjon har på gang 
forhandlinger om revisjon av avtaler for gjenbrukstorget på Røra.  I den forbindelse har Innherred 
Renovasjon henvendt seg til Inderøy kommune vedrørende fremtidsbehov etter vedtatt 
kommunesammenslåing.  I samråd med Mosvik kommune er gitt tilbakemelding om at en utredning vil bli 
gjort innen rimelig tid; men at – i den grad alternative løsninger måtte vise seg aktuelle – disse uansett ikke 
kan realiseres før tidligst 2013/2014. 

KULTURKOMPIS – tverrfaglig kulturtilbud for alle barn i SFO.  Søknad til departementet om prosjektmidler til 
utvidet tilbud.

Det er fremmet en søknad om prosjektmidler til departementet for samarbeid kulturskole og 
grunnskole/SFO. Samarbeidet innebærer at ressurspersoner fra kulturskolen skal møte barna på deres arena 
med et variert, tverrfaglig kulturtilbud som gir rom for opplevelser og aktivitet. Vi starter på en skole med 
"Fra idé til forestilling" (dokketeater, kulisser, lyd/musikk, tekst, framføring), 90 min hver onsdag. Etter et 
halvår blir enda en skole med, og får tilbud om å være med på ”Vi spiller på flere strenger" (samspill med 
fiolin for alle, etter Suzukimetoden), 30 min hver onsdag. Slik får vi prøvd flere opplegg, som grunnlag for 
utvikling av tiltakene. Deretter er planen og gradvis få med de tre andre skolene, og etter prosjektperioden 
også førskolegruppene i barnehagene.

Prosjekt – Felles løsning for sentralbåren varme i Straumen/Venna.  Det gjennomføres sluttforhandlinger i 
disse dager. Hvorvidt vi når frem til avtaler som kan aksepteres, gjenstår og se.  Det vil bli orientert muntlig 
om status så langt som naturlig i denne fasen.

Kulturcampus – Videregående skole – kulturhus.  Det er under planlegging et møte mellom kommunen og 
fylkeskommunen medio oktober og hvor vi vil søke å avklare opplegget for videreutvikling av Kulturcampus-
prosjektet. Rådmannen håper å kunne presentere en fremdriftsplan for utredning og planlegging i neste 
møterunde.

Ringstu. Langsiktige avtaler.  Mer langsiktige avtaler for drift og ivaretakelse av Ringstu er under forhandling 
etter avvikling av stiftelsen.  Rådmannen regner med å forelegge avtaler til behandling og godkjenning i 
oktobermøtet.





Notat

Til: Rådmannen
Fra: Enhetsleder Per Arne Olsen

Dagtilbudet til demente. En underveisevaluering/rapportering.

Dagtilbudet Go’ kroken er et tilbud til hjemmeboende med ulike former for hukommelsessvikt. Tilbudet ble 
opprettet gjennom et kommunalt vedtak i 2009, med oppstart 2010.
Go'kroken er et aktivitetstilbud og en sosial møteplass hvor pasienter kan oppleve meningsfylte aktiviteter i 
trygge omgivelser
Tilbudet vektlegger dagligdagse aktiviteter både fysiske og psykisk, og det er en målsetning om å etablere et 
godt og nært samarbeid med pårørende. Målet er at personer med hukommelsessvikt og deres pårørende 
fortsatt kan opprettholde et aktivt og sosialt liv og unngå ensomhet og isolasjon. Dagtilbudet skal også være 
en mulighet for å gi pårørende nødvendig avlastning og et pusterom fra en krevende omsorgsoppgave.
Det er knyttet 40% stillingsressurs til tilbudet. Stillingsressursen er fordelt på to personer.

Åpent en dag pr uke (torsdager)
Tilbudet inkluderer skyss tur/retur og frokost, middag og kaffe. Egenandel: kr 150.-
Evaluering:
Oppstarten av tilbudet ble utsatt til mars på grunn av tilsetningsprosess og klargjøring av lokaler m.m

To personer ble ansatt fra 1.februar og hadde i starten oppgaver knyttet til utarbeidelse av 
informasjonsmaterial, informasjonsmøter og kontakt opp mot målgruppen. Åpning første uken i mars.

Hvor mange fra målgruppen har benyttet tilbudet i perioden:
1 pasient fra omsorgsleilighetene
1 pasient som var på korttidsopphold
Det er foretatt to konkrete hjemmebesøk.

I tillegg er tilbudet gitt til pasienter ved Inderøyheimen.

Dagtilbudet har så langt ikke blitt benyttet i den grad man har forutsett og ressursene er delvis benyttet på 
tilhørende tjenester (pasienter ved Inderøyheimen)

Det har vært utfordringer ift å rekruttere pasienter fra målgruppen. 

Årsakene til at tilbudet ikke benyttes kan ha flere årsaker, men det må stilles spørsmål om tilbudet er 
attraktivt nok eller at det rett og slett ikke er behov for denne type tilbud.

Det kan være flere årsaker til at så få benytter tilbudet. Manglende rekruttering, spesielt i startfasen, er ikke 
et særskilt fenomen for Inderøy. Andre sammenlignbare kommuner gir tilbakemeldinger om at det tar tid før 
pasienter benytter tilbudet.

Erfaringer fra andre kommuner viser også at det i perioden om sommeren er mindre etterspørsel etter slikt 
tilbud. 

Slik jeg vurderer det, er det for tidlig å trekke noen konklusjon på at dette tilbudet bør nedlegges eller endres 
i en eller annen retning. 

De demografiske tall for Inderøy skulle tilsi at det er flere i målgruppen en de som har benyttet tilbudet så 
langt. 



Konklusjon:

Tilbudet opprettholdes i nåværende form ut 2010. Ny evaluering settes til februar 2011. 

Det igangsettes større aktivitet ift å rekruttere flere fra målgruppen. Dette skal gjøres innenfor tilgjenglige 
midler på 40%.

Det etableres ”pårørendeskole” for pårørende til målgruppen. Dette tilbudet vil gå over 6 kvelder og 
finansieres over eget budsjett. Dette tiltaket vil ikke være varig, men avsluttes etter 6 kvelder.


