
Møteinnkalling

Utvalg: Eldres råd

Møtested: Inderøyheimen, Lysgården

Dato: 12.09.2013

Tidspunkt: 13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Svein Jørum Solbjørg Kirknes
Leder sekretær



Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 5/13 Utredning av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, 
helse og rehabilitering - oppnevning av representant i 
prosjektgruppe/brukergruppe

PS 6/13 Rådmannen orienterer



Saker�til�behandling



Saker�til�behandling



Arkivsak. Nr.:

2013/1361-9

Saksbehandler:

Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 5/13 12.09.2013

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Utredning av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og 

rehabilitering - oppnevning av representant i prosjektgruppe/brukergruppe

Rådmannens forslag til vedtak:

Som representant i prosjektgruppe/brukergruppe i Utredning av dag- og aktivitetstilbud innenfor 
bistand, omsorg, helse og rehabilitering, velges fra

Eldres Råd: ………………………
Rådet for likestilling av funksjonshemmede: …………………………………….

Vedlegg
1 Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

I vedtatt budsjett for 2013 er det gitt en kommentar om at dagtilbudene skal evalueres.
Rådmannen ønsker en utredning av samlet aktivitets-/dagtilbud rettet mot brukere av tjenester 
innenfor bistand og omsorg, helse og rehabilitering.

Dagens tilbud omfatter i hovedtrekk følgende tilbud:
Et sted å være – dagtilbud innenfor tjenesten psykisk helse
Hyggestua på Inderøyheimen – aktivitetstilbud og et sosialt treffsted
Gokroken – dagtilbud for hjemmeboende demente
Maurtuva vekstgård – tilrettelagt tilbud til hjemmeboende personer med demens

I tillegg har enheten kultur og fritid og Frivillig Inderøy tilbud om tiltak.



Bakgrunnsinformasjon om tilbudene finnes i vedtatt Helse- og omsorgsplan, samt på hjemmesiden til 
Inderøy kommune.

Utredningen skal gjennomgå alle eksisterende tilbud og i samarbeid med prosjektgruppe/brukergruppe 
utrede:

 Samorganisering

 Samlokalisering

 Samarbeid med frivillige 

 Forslag til utvikling av tilbudene, bl.a. med sikte på at dagtilbudet til demente blir et pliktig 
tilbud fra 2016.

 Synergieffekter ved endringer som samlokalisering og samorganisering.

 Vedtak, egenbetaling og driftskostnader.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.
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Prosjektbeskrivelse 

Prosjekt: Utredning av aktivitets-/dagtilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering. 

Prosjektnr.:
Saksnr. : 2013/1361

1. Bakgrunn og omfang

I vedtatt budsjett for 2013 er det gitt en kommentar om at dagtilbudene skal evalueres. Rådmann 
ønsker
en utredning av samlet aktivitets-/dagtilbud rettet mot brukere av tjenester innenfor bistand og omsorg, 
helse og rehabilitering.

Dagens tilbud omfatter i hovedtrekk følgende tilbud:
Et sted å være – dagtilbud innenfor tjenesten psykisk helse
Hyggestua på Inderøyheimen – aktivitetstilbud og et sosialt treffsted
Gokroken – dagtilbud for hjemmeboende demente 
Maurtuva vekstgård – tilrettelagt tilbud til hjemmeboende personer med demens

I tillegg har enheten kultur og fritid og Frivillig Inderøy tilbud om tiltak. 

Bakgrunnsinformasjon om tilbudene finnes i vedtatt Helse- og omsorgsplan, samt på hjemmesiden til 
Inderøy kommune.

Utredningen skal gjennomgå alle eksisterende tilbud og i samarbeid med prosjektgruppe/brukergruppe 
utrede:
 Samorganisering
 Samlokalisering
 Samarbeid med frivillige
 Forslag til utvikling av tilbudene, bla med sikte på at dagtilbudet til demente blir et pliktig tilbud 

fra 2016. 
 Synergieffekter ved endringer som samlokalisering og samorganisering
 Vedtak, egenbetaling og driftskostnader 

2. Mål og resultatkrav
Effektmål: Følge opp målsetting i Helse- og omsorgsplan om å bidra til at brukerne av helse- og 
omsorgstjenestene oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne og selvstendighet.

Resultatmål:
Alle dag og aktivitetstilbud skal ha en tydelig sammenheng med tiltak og tjenester fra bistand og 
omsorg, rehabilitering og psykisk helse og rus.
Alle tjenester skal støtt opp under brukernes egne ressurser og forutsetninger dvs hjelp til selvhjelp.
Ingen brukere skal være passiv mottakere av tjenester.
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3. Planer og framdrift
AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Frist anbud 
22. aug. 
Gjennomgang 
av anbud

Inngå kontrakt
uke 36
Møte i 
Styringsgruppa

Uke 40 (1. oktober)
Første møte i 
prosjektgruppen/bruker-
gruppen. RO skriver 
oppsummering og 
forbereder møte 2

1. nov ferdig 
rapport

Informere 
Folk 27.aug

Oppnevne 
prosjektgruppe 
og 
brukergruppe
Uke 36

Uke 41 ( 8. oktober)
Andre møte i 
prosjektgruppen/bruker-
gruppen. RO skriver 
oppsummering og 
forbereder møte 3

Rapporten 
legges fram 
for Folk 19. 
nov

Uke 35
Gjenomgang 
av tilbud.
Utarbeide 
protokoll for 
anskaffelser.
Valg av 
leverandør
Sende ut svar 
til 
leverandører 
30.08.2013 

Uke 38 – 39 
Møte 
styringsgruppen 
Befaring og 
samtaler på de 
4 aktivitets-
tilbudene

Uke 42 (15. oktober)
Tredje møte i 
prosjekt/bruker-
gruppen. RO skriver 
oppsummering

Uke 43-44
RO utarbeider 
sluttrapport

Oppstart: 1. september 2013
Ferdigstillelse: Rapport leveres 1. november 2013

Organisering av prosjektet
Styringsgruppe Jon Arve Hollekim

Per Arne Olsen
Bente Molde
Jan Halvar Haugen

Prosjektgruppe/brukergruppe Demenskoordinator Hanne Svean
Tjenesteleder Ulf Sende
Tjenesteleder Synnøve Saursaunet
1 rep fra Kultur og fritid
Frivillige Inderøy Vibeke Arntzen
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1 rep fra Eldres råd
1 rep fra Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede

Hovedaktiviteter: se punkt 3

4. Budsjett: kr 132.250,- eks moms

5. Avslutning av prosjektet
Rapport legges fram for Hovedutvalg Folk 19. november

Godkjent: 02.09.2013 Prosjekteier: Bente Molde
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