
Rådmannen orienterer politiske utvalg november 2011

Budsjettet. Saken ble ikke ferdigstilt slik som forutsatt i orienteringsmøtet forrige torsdag. Det

skyldes at en beregningsfeil knyttet til lønns- og pensjonsberegning kom for dagen rett før utsending

mandag. Rådmannen hadde ikke annet valg enn å stoppe ferdigstilling og utsending. Det blir opp til

hovedutvalgene og beslutte om uttalelse kan gis på det grunnlag som foreligger eller om det skal

fastsettes ekstra møter i forkant av formannskapets budsjettbehandling.

Åsen-utredningen. Rådmannen har mottatt foreløpige kalkyler for utbygging av Åsen-Røra. (ekstern

konsulent er engasjert for forprosjektutredning) Vi vil orientere om kalkylene og status i

formannskapet onsdag. Med forbehold om at tallene ikke er gjennomanalysert ser det ut til at

nødvendige kostnader i vesentlig grad vil overskride en tidligere forutsatt ramme på inntil 8 millioner

kroner.

Orientering om tilstanden  i  omsorgstjenesten i kommunene. Mediaoppslag har økt fokuset på

tilstanden i omsorgstjenestene i kommunene. Inderøy kommune er i den forbindelse - med relativt

kort varsel - avkrevd svar på den del spørsmål fra departementet formidlet via fylkesmannen. Se

spørsmål og svar i vedlegg til orienteringen.

Boligsosial handlingsplan. Et forslag er utarbeidet og presenteres som grunnlag for temadrøfting i

hovedutvalg folk. Forslaget vedlegges rådmannen orienterer (skal være distribuert) til spesiell info

for formannskapet.

Klokkarstu. Kommunens leieavtale med nåværende leietaker er brakt til opphør etter leietakers

initiativ. Vi vil utlyse lokalene for leie med grunnlag i opprinnelige intensjoner /vedtak dog slik at det

ikke lenger bør legges til grunn vesentlige begrensninger i ytre leietid.

Sentralvarmanlegg Venna. Som tidligere redegjort foreligger det klage på innstilling om valg av

anbyder. Dette gjør det nødvendig å bruke ytterligere tid på å kvalitetssikre prosessen og vi har bedt

KS om en juridisk vurdering før vi konkluderer. Anbudsregelverket er tydeligvis ikke enkelt !

Igangsetting nytt  lege og fysioterapisenter.Rådmannen er i dag kontaktet av prosjektleder for

prosjektet. Det forventes tidligst igangsetting i januar. Det betyr at utflytting fra helsehuset før

oktober/november neste år ikke kan forventes.

Kulturcampus/igangsetting opprustning. Formannskapet ba i augustmøte om en sak vedrørende

gjennomføring av visse opprustningstiltak i Kulturhuset. Med grunnlag i reviderte kalkyler er det

behov for en utvidelse av gjeldende bevilgningsramme for å kunne realisere planene om opprustning

av garderober, SD-anlegg, scene og opprustning hallflate. (totalt vel 5,05 mill. kroner) Rådmannen

tar opp saken i budsjettforslaget hvor det innstilles på (umiddelbar) gjennomføring innenfor en

ramme på 5,5 mill. kroner.

II



Bestillingstransport/TT-transport mv

Det har over lengre tid vært arbeidet med å få til ordninger med bestillingstransport i Inderøy. Vi

nærmer oss nå en løsning, og de første tilbudene vil forhåpentligvis være på plass fra 1.1.2011.

I begrepet bestillingstransport ligger:

• Tilbringertransport, eks. Straumen — Røra stasjon T/R opp mot togavganger

• Servicetransport, eks. fra grendene og inn til Straumen på faste dager

Disse to ordningene finnes ikke i Inderøy i dag. I tillegg til dette kommer tilrettelagt transport for

funksjonshemmede, såkalt TT-transport. Her er det tildelt løyver etter folketall, og Inderøy har pr

dato 88 løyver som hver gir 20 turer pr bruker pr halvår.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har stilt som krav at Inderøy kommune må samordne TT-transport

med et tilbud for servicetransport før vi kan få tildelt midler til servicetransport. Fylkeskommunen

har videre sagt at det ikke er aktuelt å tildele Inderøy ruter innenfor tilbringertransport før vi har på

plass et samordnet tilbud innefor TT-transport og servicetransport.

For å kunne samordne TT-transport med servicetransport, er det helt sentralt å få til en tydelig

inndeling i brukergrupper. Nord-Trøndelag fylkeskommune opererer her med to ulike brukergrupper:

• Brukergruppe 1: Dette er blinde/sterkt svaksynte, rullstolbrukere og personer som er sterkt
funksjonshemma av andre årsaker. Det må foreligge en medisinsk vurdering om at transport
kun kan skje individuelt/fra dør til dør før man kan plasseres i brukergruppe 1. Samordning
med servicetransport er ikke aktuelt. Fortsatt TT-transport.

• Brukergruppe 2: Personer med annen funksjonshemming eller aldersrelaterte lidelser.
Samordning med servicetransport skal gjøres. Tr-transport vil ikke lengre være aktuelt.

Tildelingsnemnda for transportkort (TT-ordningen) i Inderøy har 11.11.2010 foreslått følgende:

Inderøy deles inn i 4 soner, jamfør den samme skissen som NTFK la fram i møte med Inderøy

kommune den 2.11.2010. Disse sonene kan grovt sett betegnes

• Utøy/Kirknesvågen
• Sandvollan,
• Røra
• Sentrumssonen

Servicetransport organiseres på følgende måte:



Tirsdager kl 09:00 ankomst Straumen fra hver enkelt av de fire sonene -

enkelt sone k115:00

Fredager k110:00 ankomst Straumen fra hver enkelt av de fire sonene

enkelt sone k114:30

Ordningen med servicetransport gjelder hele befolkningen i Inderøy.

retur fra Straumen til hver

- retur fra Straumen til hver

Oppstart av ordningen settes til 01.01.2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune får umiddelbart en

bestilling fra Inderøy kommune. Informasjon til innbyggere i Inderøy gjøres i samarbeid med NTFK og

etater i Inderøy.

Når ordningen med samordnet servicetransport og TT-transport er på plass, oversender Inderøy

kommune behovene for tilbringertransport til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Her er det god

forbindelse til togavgangene på Røra som vil ha hovedfokus.



Orientering om tilstanden i omsorgstjenestene i kommunene.

Bakgrunn:

Fylkesmannen har fått i oppdrag av helse- og omsorgsministeren å vurdere tilstanden i

omsorgstjenestene i kommunene. Utgangspunktet for initiativet fra statsråden er de opplysninger

som har fremkommet i TV 2 de siste dagene knyttet til "ventelister" til sykehjem.

På bakgrunn av dette har Fylkesmannen i Nord — Trøndelag bedt Inderøy kommune om en

orientering knyttet til følgende spørsmål:

1. Opererer dere med begrepet venteliste til brukere som søker sykehjemsplass?

Inderøy kommune benytter ikke begrepet venteliste. Ved søknad om sykehjemsplass foretas det en

vurdering og det tildeles plass eller gis avslag. Det er innarbeidet følgende praksis; Søknader om

sykehjemsplass blir behandlet i inntaksteam. Inntaksteamet har møte hver torsdag. Dette er et

tverrfaglig sammensatt møte hvor; tjenesteleder, avdelingssykepleier, fysioterapeuter og

institusjonslege deltar. Ved avslag på sykehjemsplass, hvorvidt det skyldes at omsorgsbehovet er

vurdert for lavt eller om det ikke er ledige plasser, vurderes behovet for økte tjenester ift den enkelte

pasient på nytt.

2. Hvis ja, hva legger dere i begrepet venteliste?

a. Betyr det at personen har søkt om sykehjemsplass?
b. Hvis ja, hvor mange har søkt i år?

c. Betyr det at personen har fått sykehjemsplass og venter på å få plassen?
d. Hvis ja, hvor lenge tar det i snitt før de får plass?

e. Betyr det at personen har fått avslag på sin søknad, men at vedkommende settes
opp på en liste?

f. Hvis ja, hvor mange gjelder dette?

g. Hvor mange er et som har søkt i år og som er i en situasjon at de får alternative
hjelpetiltak fordi kommunen ikke har nok sykehjemsplasser?

3. Hvis nei, hvordan registrerer dere behov for sykehjemsplass?

Mottar søknader fra pasienter fortløpende. Bruker korttidsplasser for vurdering av hjelpebehov og

hvor stort tilbudet skal være. lft sykehjemsplass — omsorgsleilighet — egen hjem.

4. Hvor mange såkalt utskrivingsklare pasienter har kommunen på sykehus fordi kommunen
ikke greier å etablere et tilfredsstillende omsorgstilbud?


