
Møteprotokoll

Utvalg: Eldres råd

Møtested: 1. etg. Kantine, Inderøy Rådhus

Dato: 26.01.2012

Tidspunkt: 13:00  -  15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Svein Jørum Erna Markhus
Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP
Kristian Austad

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Kjell Aasebø

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Jan Erik Løkke

Merknader:  I starten av møtet var det felles orientering sammen med Rådet for funksjonshemmede vedr. sak 
Boligsosial handlingsplan, orientering ved enhetsleder Per Arne Olsen.
To brev mottatt fra Mosvik pensjonistlag vedr. drift av kjøkkenet ved Mosvik sykeheim.  Svar vil bli gitt av 
Eldrerådet og brevene vil bli oversendt rådmannen.

Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann
Finn Madsen Kommunalsjef
Per Arne Olsen Enhetsleder



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Svein Jørum Erna Markhus Ragnhild Lyngstad

_______________________      _______________________      ________________________
Kristian Austad/s       Jan Erik Løkke Otte Vatn

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 1/12 Boligsosial handlingsplan - uttalelse

PS 2/12 1729 Inderøy.  Årsmelding 2011 for Eldres Råd

PS 3/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 4/12 Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Helse Nord-
Trøndelag HF.   Samhandlingsreformen.



Saker til behandling

PS 1/12 Boligsosial handlingsplan - uttalelse

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Eldres råd - 26.01.2012:

Svein Jørum foreslo slik uttalelse:
Eldres råd slutter seg til høringsutkast november 2011 om Boligsosial Handlingsplan Inderøy 
kommune 2012 – 2018. Planforslaget omhandler enkeltpersoner og familier i alle livets faser for at 
alle skal kunne bo trykt og godt. Eldres råd ser nødvendigheten og utfordringer vedrørende 
planarbeidet og gjennomføringa. 

Når en videre ser alle utfordringer kommunen står ovenfor i nevnte tidsperiode, så vil Eldres råd 
peke på nødvendigheten av samordning med andre kommunale planer, bl.a. kommuneplan for 
helse og omsorg som omhandler boligplan for demente og omsorgsboliger, og øremerker areal til 
slike formål.

Avstemming:

Lederens forslag enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 26.01.2012:

Eldres råd slutter seg til høringsutkast november 2011 om Boligsosial Handlingsplan Inderøy 
kommune 2012 – 2018. Planforslaget omhandler enkeltpersoner og familier i alle livets faser for at 
alle skal kunne bo trykt og godt. Eldres råd ser nødvendigheten og utfordringer vedrørende 
planarbeidet og gjennomføringa. 

Når en videre ser alle utfordringer kommunen står ovenfor i nevnte tidsperiode, så vil Eldres råd 
peke på nødvendigheten av samordning med andre kommunale planer, bl.a. kommuneplan for 
helse og omsorg som omhandler boligplan for demente og omsorgsboliger, og øremerker areal til 
slike formål.

PS 2/12 1729 Inderøy.  Årsmelding 2011 for Eldres Råd

Rådmannens forslag til vedtak

Årsmelding 2011 for Eldres råd tas til etterretning.



Behandling i Eldres råd - 26.01.2012

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 26.01.2012

Årsmelding 2011 for Eldres råd tas til etterretning.

PS 3/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Eldres råd - 26.01.2012

Rådmannen orienterte om
- Samhandlingsreformen, tilleggssak i råda 23.01.12.
- Folkehelsearbeidet
- Betjent legekontor i Mosvik
- Kjøkkendrift ved Mosvik sykeheim
- Familiesenter – planer framover
- DMS – distriktsmedisinsk senter – ny selskapsavtale

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Eldres råd - 26.01.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 4/12 Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF.   
Samhandlingsreformen.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale med tjenesteavtaler mellom 
Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag.

Behandling i Kommunestyret - 23.01.2012:

Laila Roel foreslo slikt tillegg til forslag til vedtak:
Avtalen vedtas under forutsetning av at det ikke fremkommer vesentlige merknader fra 
høringsinstansene.

Avstemming:

Laila Roel sitt tilleggsforslag enstemmig.
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 23.01.2012

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale med tjenesteavtaler mellom 
Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag.

Avtalen vedtas under forutsetning av at det ikke fremkommer vesentlige merknader fra 
høringsinstansene.

Behandling i Eldres råd - 26.01.2012

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 26.01.2012

Eldres Råd slutter seg til vedlagte forslag til samarbeidsavtale med tjenesteavtaler mellom 
Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag.


