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Frivillighetssentral

Rådmannens forslag til vedtak:
I samarbeid med Røde Kors Inderøy arbeides det videre med å etablering av 
frivillighetssentral i kommunen.

Det forutsettes at arbeidet forankres i et bredt fellesskap av frivillige lag og foreninger. 
Konsept for drift ferdigstilles innen 01.10.2009 med sikte på drift fra 01.01.2010. 

Under forutsetning av et tilfredsstillende driftskonsept, er kommunen innstilt på å bidra med 
økonomisk støtte til drift av sentralen i henhold til sentrale retningslinjer for 
frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler.  

--- slutt på innstilling ---

Vedlegg
1 Søknad om midler til Inderøy Frivillighetssentral
2 Invitasjon til Frivillighetssentral

Bakgrunn
Det vises til invitasjon fra Røde Kors, Inderøy 19.01.2009 om opprettelse av frivillighetssentral i 
kommunen.
På bakgrunn av invitasjonen tok rådmannen kontakt med Røde Kors, Inderøy og sammen ble vi 
enig om å invitere til et orienteringsmøte for lag og organisasjoner som kunne være interessert 
i bidra i dette arbeidet.
Møtet ble avholdt på e@ 23.02.2009. Oppmøtet var veldig bra og flere organisasjoner sa seg 
allerede i møte interessert i videre deltagelse.



Etter søknad kan Kultur- og kirkedepartementet gi økonomisk støtte til opprettelse av 
familiesentraler. Søknadsfrist 2009 var 28.02.2009.

Ettersom det var for kort tid til å behandle søknaden politisk har rådmannen gitt tillatelse til at
kommunen, i samarbeid med Røde Kors, Inderøy, søker om opprettelse av frivillighetssentral.

Rådmannen har formulert følgende uttalelse i forbindelse med søknaden:

Rådmannen anbefaler at Inderøy kommune og Røde Kors Inderøy arbeider videre med å få 
etablert frivillighetssentral i kommunen. Det tas sikte å ha god lokal forankring og et 
ferdigstilt konsept for drift av sentralen innen 01.10.2009. Det beregnes full drift av sentralen 
fra 01.01.2010. 
Kommunen vil bidra med økonomisk støtte til drift av sentralen i henhold til sentrale 
retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler.  
Saken framlegges for politisk behandling i hovedutvalg Folk i april 2009 og i påfølgende 
kommunestyremøte. 
Det tas forbehold om politisk godkjenning i saken.
Vedtaket ettersendes.

Som framgår av vedlagte søknad har nå 10 organisasjoner sagt seg interessert i å være med i 
det videre arbeid.
I det videre arbeid skal tas stilling til:

• Innhold og oppgaver i sentralen
• Organisering av sentralen
• Sentralenes styrings- og eierstruktur
• Lokaler
• Funksjoner og oppgaver for daglig leder

Tilsettingsforhold, stillingsstørrelse etc.
• Kommunens økonomiske forpliktelser.

I søknad er pekt på flere aktuelle oppgaver for sentralen og på hvordan sentralen kan 
organiseres. I den videre prosess må dette konkretiseres nærmere.

For øvrig må det i søknaden framkomme at underskriver av søknad garanterer for lokal 
finansiering.
Spesifikt gjelder dette finansiering av en stilling og lokalleie. I søknad framkommer at det er 
60/40 % fordeling mellom stat og eier av sentralen.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at det arbeides videre med å opprette frivillighetssentral i kommunen. I 
samarbeid med Røde Kors oppnevnes en arbeidsgruppe for å vurdere nevnte forhold.
Frist 01.09.2009.
Når saken er utredet framlegges den for endelig politisk godkjenning.



11111111,11111111

Søknad om midler til

Inderøy Frivillighetssentral
Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71

Sendes:
Kultur- og kirkedepartementet
Pb 8030 Dep.
0030 Oslo
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Frivillighetssentralens navn: Inderøy frivillighetssentral

Eier(e) av frivillighetssentralen:

Adresse:

Søkers kontaktperson:

Telefon:
e-post:

Inderøy Røde Kors
Inderøy Kommune

Sundfauvn 4. 7670 Inderøy

Yngve Skaara, Inderøy Røde Kors, Vudduvn 166, 7670 Inderøy
Marit Myrhaug, Kommunalsjef, Inderøy Kommune

Yngve Skaara 948 12 901
vskfmnt.no  

Frivillighetssentralens mål:
Å opprettholde og øke volumet av frivillighet for å øke fungering, trivsel og bolyst.

Frivillighetssentralens målgruppe:
Innbyggerne i Inderøy som gjennom deltagelse i sentralens arbeid får muligheter for et
rikere I iv.

Frivillighetssentralens oppgave og funksjon:
1. Sentralen skal arbeide for å koordinere og øke frivillighetsinnsatsen i kommunen. Det

tenkes oppnådd gjennom at deltagende lag og organisasjoner får hjelp og bistand i
nåværende og fremtidige satsinger som ligger utenfor kommunens lovpålagte oppgaver,
men som ofte blir oppfattet som en forutsetning for et humant samfunn. Av
hovedoppgavene i oppstartsåret vil være å få startet eller styrket bl.a. "Døråpnerprosjekt
for rus/psykiatri og fengslet, leksehjelp og besøkstjenesten i hjem og sykehus (Røde
Kors). Støtte i opprettele av dagtilbud for demente, trivselstiltak og aktivitetstiltak ved
sykehjemmet (frokostverter, aktivitetskvelder, besøksvenner) (Interesseforeninga for
Inderøyheimen, NKS og Demensforeninga). Aktivitetsklubb og trimtilbud for psykisk
utviklingshemmede (NFU) Organisering av dugnadslister og adm. arbeid for drift av
Skianlegget i Prestlia, skøytebanen og ballbingen (IIL, FAU). Sentralen skal være et
kraftsentrum som ivaretar frivillighet og aktiviteten og initierer nye aktiviteter, samt
etablerer uformelle møteplasser.

2. Arbeide for økt integrering i arealbruken. Tilrettelagte områder i kommunen har i
utgangspunktet en målgruppe. Med samarbeid kan idrettsanleggene og friområdene
tilrettelegges bedre for eldre og sansehage og lignende områder i større grad åpnes og
brukes av skoler og barnehager. Dette må bla utvikles gjennom møblering og fysiske
tiltak da bare samarbeidsintensjoner har vist seg å ikke nytte. Sentralen vil også ha
oppgaver knyttet til administrering av dugnad for å skaffe skolene utelæreplasser og
uteleikeplasser da FAU har for kort funksjonstid for å ivareta dette.

3. Inderøy er en landskjent perle i Trondhjemsfjorden med spesiell bebyggelse, Europas
nest sterkeste tidevannsstrøm og et spesielt klima grunnet oppvarming av havvannet.
Sentralen skal organisere kontakten mellom vellagene, grunneierne, kommunen og Nils
Aas Kunstverksted i et stedsutviklingsprosjekt som fremmer bolyst og fysisk aktivitet.
Dette gjøres gjennom utvikling av arealer som ligger "tomme" mellom bebyggelsen,
utarbeidelse av tur/sykkelveinett med målpunkt for utflukter og spennende overraskende
opplevelser for barn og voksne. Dette skal øke fysikk aktivitet i befolkningen og støtte

7



oppunder "Fysak" og "Norges sprekeste fylke". Videre vil det være en ansporing til private
innovatører i samarbeid med "Den Gyldne Omvegi" å lage et konsept for geoturisme og
økoturisme med kortreist mat og CO'nøytralt reiseliv. Det kan også støtte oppunder
prosessen om nasjonal skulpturpark på Straumen og arbeid knyttet opp mot Pilgrimsleia
og Stiklestad.

Organisering av frivillighetssentralen:
1. Planleggingsprosess og samarbeidspartnere:
Inderøy Røde Kors(IRK) driver: besøkstjeneste, Døråpner og Leksehjelp. Vi opplever at det er
relativt mange som vil hjelpe oss med dette, men sliter med å rekruttere folk til å administrasjon
og styre i foreningen grunnet stort praktisk arbeidspress. Vi tror at hos oss og også hos andre
lag og foreninger kunne dette vært løst gjennom at oppgaver kan administreres gjennom en
sentral. IRK skrev på denne bakgrunn en invitasjon til Inderøy Kommune hvor vi inviterte
kommunen med i et samarbeid med siktemål å få opprettet en sentral. I ettertid har vi arrangert
informasjonsmøte for andre lag, foreninger og enkeltpersoner og har inngått samarbeidsavtale
med følgende foreninger (foreløpig). Det er en forutsetning at det skal være plass til flere og at
foreningenes identitet skal ivaretas. Etter innsendelse av søknad skal det lages et arbeidsutvalg
som utarbeider et konkret mandat for sentralen innen 1.7.2009. Det tas sikte på å opprette en
frivillighetssentral som en stiftelse med det regelverk som gjelder for disse.
Samarbeidspartnerne er:

• Demensforeninga i Inderøy
• Norsk Forening for Utviklingshemmede, Inderøy
• Landsforeninga for Hjerte- og Lungesyke, Inderøy
• Norske Kvinners Sanitetsforening, Inderøy
• Inderøy Historielag
• Lions, Inderøy
• Interesseforeninga for Inderøyheimen og Ness
• Inderøy Menighetsråd
• Mental Helse Inderøy (Det tas forbehold om styregodkjenning)
• Inderøy Idrettslag

2. Sentralens eierstruktur:
Søkerne er i utgangspunktet Inderøy Røde Kors og Inderøy Kommune. Det vurderes å
organisere sentralen som en stiftelse i hht regelverket for en stiftelse. Overnevnte foreninger
inviteres med og velger på stiftelsens årsmøte styre for stiftelsen som har det formelle ansvar.
Daglig leder ansettes i sentralen i 100% stilling av stiftelsens styre. Stiftelsen tilføres statlige
midler og lokal finansiering som dekker lønn til daglig leder, kontorleie og nødvendige
driftsutgifter (telefon, rek etc).

3. Sentralens styringsstruktur:
Det opprettes styringsstruktur som beskrevet i "Veileder for frivillighetssentral" under punktet
stiftelse med årsmøte.

4. Funksjoner og oppgaver for daglig leder av sentralen:
Foruten å betjene en kontorfunksjon skal daglig leder delta i forutbestemte aktiviteter samt lage
en møteplass i huset for sentralens malgruppe. I samarbeid med Nav vil vi tilby arbeidstrening
som husvert ved sentralen. Styret er ansvarlig for utarbeidelse av stillingsinstruks.

5. Frivillighetssentralens lokaler:
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Inderøy Frivillighetssentral kan leie lokaler av Inderøy Røde Kors i Røde Korshuset på Inderøy.
Lokalene har universell utforming og vil disponere:

• Kontor. 27m2sammen med Inderøy Røde Kors og Inderøy Røde Kors Hjelpekorps
• Spiserom, sofakrok med lettkjøkken, 30m2
• Undervisningsrom, aktivitetsrom 60 m2
• Samlokalisert med Verdal trafikkskole med egne lokaler, leid av IRK.
• Fellesarealer med toaletter og ganger etc.

Lokalisering vil bli behandlet av et interimsstyre og lagt frem for et stiftelsesmøte.

SAMLET BINDENDE FINANSIERINGSPLAN FOR FRIVILLIGHETSSENTRALEN:

Lokal  fmansiering Kultur- og Driftsbudsjett
(dersom flere kilder, kirkedepartementet
s es. å e et ark)

* Utgiftene henspeiler på utgifter til lønn og lokalleie.
* Sentralens aktivitetsmidler: Det tilligger leder/styre av sentralen å være aktiv for å
fremskaffe midler til aktivitetene. Disse bør ligge i størrelsesorden 250 000,- pr år og tas ikke
inn i bindene aktivitetsplan.

SPESIFIKASJON AV KOSTNADER, årlige utgifter:

2010 og 2011  (2009 kr)

Lønnsut ifter (lønn, ferie en er Kr. 340 343
Arbeids iverav rift: Kr. 53 267
Pens'on Kr. 37 437
Husleie Kr. 60 000
Andre driftsut ifter Kr. 20 000
Andre kostnader Kr. 250 000 fremskaffes av sentralen
Totalt Kr. 511 047
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Inderøy 28.2.2009
Sted og dato Underskrift: Inderøy Røde Kors

n Skaara, nestleder

Underskrift: Inderøy Kommune \\\
Marit Myrhaug, Vmm alsjef

Når en organisasjon, menighet, kommune m.m. søker, må ansvarlig ledelse for organisasjonen m.m.
underskrive.
Underskiver garanterer for lokal finansiering per : . 1,.`\ .

Når andre enn kommunen søker, skal søknaden legges frem for kommunen til uttalelse.
Uttalelsen legges ved søknaden.
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Kultur og kirkedepartementet,
Pb 8030 Dep.
0030 Oslo

Opprettelse av frivillighetssentral i Inderøy kommune.

Det vises til søknad av 28.02.2009 om opprettelse av frivillighetssentral i Inderøy kommune.

Administrativt vedtak:
Råmannen anbefaler at Inderøy kommune og Røde Kors Inderøy arbeider videre med å få etablert

frivlillighetssentral i kommunen. Det tas sikte å ha god lokal forrankring og et ferdigstilt konsept for

drift av sentralen innen 01.10.2009. Det beregnes full drift av sentralen fra 01.01.2010.

Kommunen vil bidra med økonomisk støtte til drift av sentralen i henhold til sentrale retningslinjer

for frivillighetssentraler/nærmijløsentraler.

Saken framlegges for politisk behandling i hovedutvalg Folk i april 2009 og i påfølgende

kommunestyremøte.

Det tas forbehold om politisk godkjenning i saken.
Vedtaket ettersendes.

Sakshaug 27.02.2009.

Med vennlig hilsen

\\
Marit Myrhauk
kommunalsjef



Røde KorsInderøy

Ordfører Ole Tronstad
Rådmann John Arve Holekim
Inderøy Kommune
Vennavegen 37
7670 Inderøy

Frivilli hetssentral i Inderø

Fra: regjeringen.no
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2 0 JAN. 2009

Frivillighetssentraler finnes  over hele landet og er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet  i lokalmiljøet.

Utøyveien 8
7670 Inderøy

Inderøy 19.1.2009

Frivillighetssentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i

kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Frivillighetssentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet

uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet.

Frivillighetssentralen skal være en aktiv støttespiller for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement,

nærmiljøutvikling og et kulturelt mangfold.

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) forvalter statstilskuddet til frivillighetssentralene. KKD skal initiere til opprettelse av nye

sentraler, gi veiledning og støtte ved oppstart, spre informasjon, og ivareta og videreutvikle erfaringer med etablerte sentraler. I

2008 ble det opprettet 18 nye sentraler og totalt er det 318 frivillighetssentraler på landsbasis.

htt ://www.re .erin en.no/nb/de /kkd/tema/frivilli virksomhet./frivilli hetssentraler/frivilli hetssentralene.html?id=416507

Bakgrunn.
Inderøy Røde Kors vil invitere Inderøy Kommune og interesserte foreninger,
stiftelser, bedrifter og privatpersoner til å stare Frivillighetssentral i Inderøy, lokalisert
til kommunesenteret Straumen.

Inderøys innbyggere har lange tradisjoner for å påta seg frivillige oppgaver. Store
deler av kommunens kulturtilbud og anlegg er etablert ved hjelp av frivillig innsats.

Samtidig merker en at mange i dag kvier seg for å påta seg frivillighetsoppgaver da
de, mer enn før, krever en forutsigbarhet i hvor omfattende oppavene er.
En rekke daglige driftsoppgaver innen det frivillige arbeidet bruker store resurser på
rent driftsmessige utfordringer og å skaffe folk til de ulike oppgaver.

Fremtidige utfordringer innen kommunens omsorgsoppgaver og regjeringens signaler
om i den forbindelse å tilrettelegging for mer frivillighet (Stm. 25-2007) er utfordrende.



Røde KorsInderøy

Grunnlag for ide.
For å øke den frivillige innsatsen samt å sette deler av den i system kan Inderøy
Røde Kors tenke seg å påta seg hovedansvaret i et partnerskap hvor formålet er å
drifte en frivillighetssentral.
Uten å legge for sterke føringer på arbeidet som nødvendigvis bør gjøres av
deltagerne i partnerskapet kan Inderøy Røde Kors tenke seg noen av følgende
oppgaver for en eventuell frivillighetssentral:

• Leksehjelp
• Døråpnerprosjekt
• Besøkstjeneste

o Eldre
o Psykiatri

• Dagtilbud for hjemme boende demente
• Aktivisering på Ness og Inderøyheimem

o Koordinering av grupper
• Fritidstilbud for psykisk utviklingshemmede
• Fritidstilbud for hybelboende
• Trimgrupper for:

o Eldre
o Hjerte syke
o Funksjonshemmede
o Evnt. Andre

• Drift av Prestlia skianlegg
• Fysak og "Norges sprekeste fylke"
• Atmet

Som deltagere i partnerskapet kan en tenke seg:

• Inderøy Røde Kors
• Inderøy kommune
• Interesseforeningen for Inderøyheimen
• FF0
• Inderøy Idrettslag
• Inderøy menighetsråd
• Saniteten
• Lions
• Demensforeninga
• Andre
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Utøyveien 8
7670 Inderøy

Organisering:
Sentralen bemannes med en 100 % stilling som hovedsakelig betjener sentralen på
dagtid. Det kan være muligheter for å opprette arbeidstreningsplass for Nav og
hovedstillingen kan da benyttes større deler av døgnet samtidig som sentralen
betjenes.
Sentralen leier kontor for virksomheten og anskaffer kontormaskiner.



Røde KorsInderøy

Invitasjon
Inderøy Røde Kors inviterer herved Inderøy Kommune til å være med å lage en
skisse for en frivillighetssentral i Inderøy.
Som utgangspunkt for arbeidet vil vi foreslå at kommunen og Inderøy Røde Kors i
felleskap lager ei skisse for sentralen hvoretter andre partnere blir invitert med.

Inderøy Røde Kors ser for seg at sentralen etableres med kontorsted/base i Inderøy
Røde kors sine lokaler på Straumen. Målsetningen med å eie huset er å skape
aktivitet i dette på dag og ettermiddagstid og en slik etablering vil være et viktig
virkemiddel i denne strategien.

Søknadsfristen for tilskudd for 2009 er 1. mars. For å rekke denne foreslår vi at
Inderøy Kommune og Inderøy Røde Kors i felleskap sender en søknad til Kultur-  og
Kirkedepartementet før denne datoen og inviterer andre interessenter inn etter dette.

1QS (-u-(1-frpf
Kjell Sundfær
Formann
93221211

Well.sundfaer ntebb.no

Inderøy Røde Kors

Kopi: Kommunalsjefer: Finn Madsen, Marit Myrhaug
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+ Røde KorsInderøy

Utgiftene vil beløpe seg til lønn, kontorleie og rekvisita. Kr.> 550 000,-
Minimumsfinansiering:
Statstilskudd, 60 % av driftutgiftene 288 000
Lokal finansiering, 40 % av driftutgiftene 192 000
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7670 Inderøy

Økonomi:
Det er en forutsetning for opprettele av sentralen at en etter søknad innvilges statlig
tilskudd på kr. 288 000,- (2008). Dette forutsetter 100 % stilling ansatt i sentralen.
Tilskudd fra deltagere i partnerskapet: Det er vanlig at kommunen er partner og den
viktigste økonomiske bidragsyteren.

Fortjeneste:
Deltagerne i partnerskapet får organisert frivilligheten uten at den sliter på øvrige
apparat. Dette medfører større kapasitet for deltagerne i partnerskapet.
Samfunnet får løst oppgaver som ligger i kanten eller utenfor de lovpålagte
oppgavene. Dette reduserer og utsetter hjelpebehov og er kommunes fortjeneste
med behov for mindre ressurser i omsorgssektoren.
Enkeltpersoner, frivillige og deltagere i aktivitetene får en bedret livskvalitet.

Omfang
Det er vanlig at en frivillighetssentral med en 100 % stilling kreerer over 7 årsverk
frivillighet.

Alternativ sentral:
Frivillighetssentralen kan tenkes etablert med Flyndra Vekst som en av partnerne hvor Sentralen og
Vekstbedriften, samt Nils Aas inngår et samarbeid om ressurser og arbeidskraft. Oppgavene i dette
samarbeidet kan være, i samarbeid med grunneiere, etablerere og velforeninger og etablere et
utvidet og forbedret tur- og sykkelstinett på Inderøy samt videreutvikling av friområder og turmål.
Dette kan være starten på en videreutvikling av Inderøy som reisemål hvor estetikk, kulturlandskap,
fysisk aktivitet, kortreist mat, naturlig- og bærekraftig opplevelse danner grunnlaget for en
desentralisert turist industri.
Dette prosjektet kan skapes gjennom en frivillighetssentral, men krever eksterne midler som vil tilligge
sentralen å søke om. Prosjektet støtter også målet om "Norges sprekeste fylke".
Det må være en forutsetning at dette ikke organiseres så det bryter med reglene for statstilskudd for
sentralen.



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/555-1
Saksbehandler:
Marit Myrhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 12/09 17.03.2009

Planprogram i helse og sosial

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedutvalg Folk slutter seg til planprogram for helse og sosial.

Bakgrunn
Det vises til temasak 2008. Grunnlag for planprogram helse- og sosial. Hovedutvalg Folk 
behandlet saken i februar 2008. 

Det har oppstått flere utfordringer i å holde tidsplan.
I hovedsak skyldes dette:

• Omorganisering og vakant lederstilling i ny enhet for helse, rehabilitering og barnevern.
• Stor arbeidsbelastning i barnevern.
• Krevende prosesser i å etablere NAV
• Miljøutfordringer og lederskifte i Hjem og arbeid – nå Bistand for funksjonshemmede. 

Lederstillingen utlyses nå for fast tilsetting. Rådmannen har besluttet at enheten skal inngå i 
enhet for Bistand og pleie.

Status i planprogrammet.
Opprettelse av familiesentral.
Saken er i rute. Angående organisering og lokalisering er saken behandlet i Hovedutvalget i 2008.
Videre utfordringer er tatt inn i kvalitetskommunesamarbeidet.
Lokaler blir medtatt i vurdering av nytt administrasjonsbygg.

Avlastning for funksjonshemmede.
Det er etablert avlastningsbolig for funksjonshemmede ved Årfall bofellesskap med et bra 
framtidsperspektiv for å ivareta tjenesten. 



Støttekontaktordningen er ikke vurdert, men tas med i opprettelse av frivillighetssentral i kommunen.

Boliger for utviklingshemmede.
Det er ikke vurdert framtidige behov for boliger for utviklingshemmede.
Angående organisering har rådmannen besluttet at enheten skal inngå i enhet for bistand og pleie. Det 
er utlyst stilling for områdeleder.
Angående økonomiske rammevilkår meldes at enheten i 2008 gikk i balanse samt at 
effektiviseringstiltak delvis er gjennomført i henhold til plan.

 
Innføring av NAV.
Som nevnt krevde den mye prosessrelatert arbeid, men er håndtert på en svært god måte.
NAV ble etablert i kommunen 15.09.2008.
I ettertid ser vi at noen områder kunne vært bedre håndtert i prosessen. 

Dette gjelder områder som ikke skulle overføres til NAV:
• Oppfølging av vanskeligstilte – boligsosiale tiltak ved tildeling av bolig og oppfølging i boligen.
• Rusomsorgen og barnevern ble uten enhetsleder.

Utfordringer i barnevern.
Tjenesten er styrket betydelig det siste året, men har fortsatt betydelige utfordringer.
I tilsynet med helse, sosial og barneverntjenester til barn og i Forvaltningsrevisjonsrapport 2007 
framkom avvik.
Ressurssituasjonen med stor arbeidsbelastning og manglende enhetsleder, etter etablering av NAV, har 
medført at omstilling og utviklingsarbeid er blitt nedprioritert.
Barnevern er fra primo 2009 styrket med til sammen 1 årsverk og enhetsleder startet opp i stillingen 
01.03.2009.  
Rådmannen nedsetter et ad-hoc utvalg for å vurdere barnevernets utfordringer.
Frist 01.06.2009 
Boligsosial handlingsplan.
Vi har hatt skifte av leder for FDV/kommunalteknikk og opprettelse av NAV i samme tidsrom.
Dette har medført at handlingsplanen er forsinket.
Vi registrerer at samordning av tiltak må styrkes og at den boligsosiale handlingsplanen oppdateres. 

Eldreplan og strategiske utfordringer.
Det er vedtatt å øke legeressursen på sykeheimen med 0,2 årsverk. Gjennomføres i 2009.
Demensomsorgen er utredet og framlagt hovedutvalget som orienteringssak. I økonomiplan utsatt til 
2011/2012.
Kapasitet på kortidsplasser har økt noe og gir muligheter for at eldre kan bo lengre i eget hjem.
Kapasiteten på korttidsplasser på sykeheimen anbefales vurdert i sammen med etablering av DMS på 
Steinkjer.

Utfordringer i rehabilitering.
Planlagte tiltak er gjennomført. Spesielt gjaldt dette å avvikle turnuskandidat til fordel for fast stilling 
for fysioterapeut, utvide avtalehjemler for privat fysioterapi og å inngå kontrakt om 
varmebassengtrening.

Oppfølging av psykiatriplan.
Vi er noe forsinket med tiltak i psykiatriplan. Skyldes i hovedtrekk at 1. hel stilling har stått vakant i 1. år.
I løpet av våren prioriteres: 

• Informasjonsarbeidet.
• Dagtilbud til yngre med psykiske problemstillinger.
• Revisjon av alkoholpolitisk handlingsplan.



Individuelle planer til personer med langvarige og sammensatte behov.
Ansvarsavklaring og organisering.
Det er ikke arbeidet med saken i perioden.

Kvalitetskommunesamarbeidet.
Det er igangsatt 2 prosjekter innen sykefravær og det startes nå opp med et prosjekt på deltid. 
Det vises til egen rapport.

Internkontroll og kvalitetsplan for helse- og sosial.
Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2008.
Ellers er det ikke arbeidet med planen i perioden.

Hovedplan for helse og sosiale tjenester.
Bortsett fra utvikling av enkeltområder er det ikke arbeidet med å oppdatere planen i perioden.

Konklusjon
Rådmannen tar sikte på at planprogrammet i helse- og sosial er revidert innen utgangen av 2009.



PS 13/09 Temasak
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