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1. Om resultatenheten 

 
Helse, rehabilitering og barnevern 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari R. Oxaal 

Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Ulf Sende og Synnøve Saursaunet 

Rehabilitering Ulf Sende 

Psykisk helse og rus Synnøve Saursaunet 

Legetjenesten Guri K. Falch 

Barnevern Ann Tove Storholmen 

Flyktningetjenesten og voksenopplæring 
fremmedspråklige 

Frid Bogen 

 
 

1.1 Ansatte 

Antall stillinger: 30.62 årsverk ansvar 320 og 321 i tillegg dekkes fra ansvar 321 

240 % assistent stillinger i barnehage, skole og ungdomsskole og 77 % stilling adjunkt. 

Antall fødte: 70 barn lenge siden Inderøy har vært så høyt på nyfødte. 

Nærvær: 93,5 % på ansvar 320 og 91% på ansvar 321. 

1.2 HMS 

Det har vært samarbeid med Bedriftshelsetjenesten i heile 2013 på individuell oppfølging og på tjenesten Barnevern har det vært jobbet med hele ansatte 

gruppen. 

2. Viktige hendelser 

Privatisering fra 01.01.2013 har medført et omfattende arbeid med hensyn til inngåelse av nye avtaler om drift og leie av lokaler. 

Ombygging og oppussing av lokaler til Helsestasjon ble ferdig august 2013, etter 1 år. Psykisk helse og rus flyttet fra Inderøyheimen til Rådhuset. 

Den 5. fastlegehjemmelen kom på plass i mars 2013 med en åpen liste for 900 pasienter. Med dette har Inderøy kommune et tilstrekkelig tilbud om fastlege 

til alle innbyggere. Kommuneoverlegestillingen ble besatt i mars 2013. 

Bosetting og integreringsarbeidet med flyktninger fortsetter, det kom 11 voksne og 8 barn i 2013. Kommunestyret har fattet nytt vedtak om å fortsette 

bosettingen. Arbeidet med planlegging av nye boliger og permanente lokaler for flyktningetjenesten startet opp.  

Høsten 2013 ble det gjennomført en utredning og evaluering av dag og aktivitetstilbud med brei brukermedvirkning. Rapporten ble presentert for politikken. 
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3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2013 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2013 

Netto drift** 

Avvik 

1200 Administrasjon 1 743.775 813.000 +69.224 

2320,2330 Forebygging, helsestasjon 4,6 3.406.261 3.939.737 +266.737 

2340 Aktivisering 3,2 1.703.178 1.820.000 +116.821 

2410 Legetjenesten 1,9 5.674.558 5.297.000 -377.558 

2411 Rehabilitering 4,2 3.139.170 3.296.000 +156.829 

2430 Tilbud til personer med rusproblemer 1,5 840.085 931.000 +90.914 

2440,2510,2520 Barneverntjenesten 6,8 15.107.687 15.370.000 +262.313 

2544 Psykiatriteam 2,75 2.362.628 2.053.000 - 309.628 

2131,2422,  
2750,8500 

Flyktningetjenesten og voksenopplæring 
fremmedspråklige 

4,6 9.519.600  + 1.891.757 
avsatt fond i 2013 
Totalt på fond: 
6.500.000 

SUM Heles, rehabilitering og barnevern     

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2012 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
 

 
Avvik driftsregnskap - forklaring 

 

Forklaring gis på ansvarsnivå, med referanse til funksjonsnivået - kun vesentlige avvik kommenteres. 

Ansvar 320 overskudd drift kr 274.957 skyldes refusjon sykepenger og tilskudd til kommunepsykolog stillingen som kom i november uten at det var tatt med i 

budsjettet. I tillegg mottok kommunen ekstra skjønnsmidler kr 250.000 oppfølging etter 22. juli-traume.  

Ansvar 321 overskudd avsatt fond kr 1.891.757. Totalt på budet driftsfond i 2013 er kr 6.500.000, som er integreringstilskudd mottatt siden 2010. 
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Flyktningetjenesten bosatte i 2013; 11 voksne og 8 barn, noe som var langt flere enn planlagt i budsjettet. Dette gir et pent overskudd på kr 1.891.628 som 

er avsatt til bundet driftsfond. 

 

 
 

6. Framtidige utfordringer 

Tidlig identifikasjon og intervensjon har betydning for omfang av hjelpebehov og prognose. Familiesenteret er godt i gang med dette. Det er utarbeidet en 

håndbok i tverrfaglig samarbeid for barn, unge og deres familier. Det gjenstår å implementere rutiner i alle tjenester. 

 

Inderøy kommune hadde i 2013 en økning i antall bekymringsmeldinger til Barnevernet, dette er positivt i og med at flere ser barn som sliter. Det er fortsatt 

få meldinger fra helsepersonell som fastleger ansatte i psykisk helse, omsorgstjeneste og helsestasjon. Alle som yter helsehjelp til voksne som har psykiske 

problemer og/eller rusproblemer bør i større grad bekymre seg for hvordan barna har det. 

 

Inderøy kommune har en voksende andel eldre i befolkningen. Med økende alder øker sannsynligheten for funksjonstap, sykdom, tap av arbeid, partner og 

venner. Slike store endringer i livssituasjonen kan føre til psykiske plager som depresjon og angst. Med økende alder øker forekomsten av demens. Demens 

fører til mange år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet noe som er en stor belastning for den som rammes og familien.  

En «alderstung» befolkning utfordrere helse og omsorgstjenesten på å ha en tydelig helsefremmende og forebyggende profil, for å forebygge passivisering, 

isolasjon, rusproblemer, angst og depresjon.  

 

Psykisk helsearbeid for voksne er en svært viktig når vi vet at en sjettedel av den voksne befolkningen har til enhver tid en psykisk lidelse og/eller et 

rusproblem. Angst og depresjon er vanligst. Lange sykmeldinger og uførhet er de vanligste følgende av psykisk sykdom, i tillegg viser forskning at 

gjennomsnittlig levetid er 20 år kortere for psykisk syke menn og 15 år kortere for psykisk syke kvinner. 

 

Alvorlig psykisk sykdom og/eller rusavhengighet til voksne medfører en stor risiko for barn som vokser opp i familier med denne typen problemer. 

Barn og unges psykiske helse angår oss alle og psykisk helsearbeid for barn og unge er et ansvar for kommunen som helhet. Det involverer alle kommunens 

tjenester som er i kontakt med barn og unge. Utfordringen kommer når det kreves en brei tverrfaglig tjenesteyting fra helse, omsorg, skole, barnevern, NAV 

og PPT. 

 

Inderøy kommune har påtatt seg ansvar med å bosette og integrere flyktninger. Fra 2010 til utgangen av 2013 er det bosatt 35 voksne og 19 barn. Fra 2014 

skal kommunen fortsette å bosette nye flyktninger. Den største utfordringen er å få leid boliger, skaffe språkpraksis på arbeidsplasser i kommunen og etter 

gjennomført introduksjonsprogram en jobb.  
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Følgende områder har et forbedringspotensialet: 

1. Oppfølging i bolig til personer med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusproblemer. 

2. Oppfølging og bo veiledning til ungdom og unge voksne med alvorlig psykisk sykdom og/rus problem. Fullføre utdanning. 

3. Større fokus på helsepersonell sin meldeplikt til barnevernet. 

4. Alle tjenester må ha større fokus på å forebygge. 

5. Kommunen og private arbeidsgivere må i større grad ta imot flyktninger i språkpraksis og senere som arbeidstakere. 

 

 

 


