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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/910-1
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 23/09 19.05.2009

Felles samarbeidsutvalg skoler og barnehager

Rådmannens forslag til vedtak

Det etableres felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage i de kretsene som ønsker å prøve 
ut modellen.

Bakgrunn
Opplæringsloven § 11-1, fjerde ledd:

 Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal 
barnehage. Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage 
og kommunal skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for 
undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar 
for dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to 
representantar for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for 
kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne 
opp inntil to medlemmer.

Lov om barnehager § 5:
 Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal 

barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende 
ordning for privat barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes 
også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og 
ansatte fra både barnehagen og skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen 
og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd. 



Det er kommet en henvendelse fra Lyngstad om å få etablere felles samarbeidsutvalg for 
skolen og barnehagen. Fra Utøy er det signalisert ønske om å prøve ut ordningen, med 
mulighet for å gå tilbake til egen utvalg for skole og barnehage.

Vurdering
Rådmannen vurderer dette som en naturlig fortsettelse av organiseringen av skole og 
barnehage til en enhet i kretsene Lyngstad, Utøy, Røra og Sandvollan. En ulempe kan være 
antall medlemmer i et slikt utvalg, lovens krav er 11 personer. Hvis en i tillegg inviterer private 
barnehager inn, skal eieren være representert med 2 personer. 

Dette er et område en ikke har erfaring fra på Inderøy, og først etter at ordningen er prøvd ut i 
vil det være grunnlag for å trekke konklusjoner om dette er en hensiktsmessig måte å 
organisere samarbeidsorganene på.

Rådmannen åpner ikke for å invitere private barnehager med i denne omgang. 

Konklusjon
Det etableres felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage i de kretsene som ønsker å prøve 
ut modellen.



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/827-3
Saksbehandler:
Marit Myrhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 24/09 19.05.2009

Formannskapet

Prosjekt Døråpneren - søknad om tilskudd

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Røde Kors Inderøy gis et tilskudd på  inntil kr. 40 000,- til prosjektet Døråpneren i 2009 med 

grunnlag i de planer og kostnadsoverslag som er beskrevet i søknad.
2. Tilskuddet utbetales på grunnlag av aktivitetsrapport og regnskap.
3. Beløpet belastes ansvar 103. (Tilleggsbevilgninger – Til formannskapets disposisjon)
4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg

Søknad om tilskudd til "Døråpnerprosjekt"

Bakgrunn
Det vises til søknad fra Røde Kors Inderøy om kr. 40 000,- i tilskudd til Døråpnerprosjektet i 
2009. Vedlegg.

I søknaden framkommer beskrivelse av Døråpneren, aktuelle brukere som kan ha nytte av et 
sosialt nettverk og hva tilskuddet skal benyttes til.

Det har vært avhold flere møter med Røde Kors Inderøy for forberedelse og planlegging av 
tiltaket. 
Som framkommer i søknaden er flere aktører involvert i prosjektet, Mental helse, Foreningen 
mot Stoff og Flyndra Vekst.



Vurdering
Kommunen har gitt Røde Kors positiv tilbakemelding på at de har tatt initiativ til et slikt tiltak.
Tilbudet vil gi personer med rus og/eller psykiske problemer en god mulighet for sosialt 
nettverk og aktiviteter på fritid.
Tiltaket vil også bidra til å styrke helheten i kommunens tilbud.
Kommunen tilbyr individuell oppfølging gjennom psykisk helse, har dag tilbudet ved Et sted å 
være, og har tilrettelagt for arbeidsrelatert rehabilitering ved Flyndra Vekst. 
Gjennom INVEST samarbeidet deltar kommunen i prosjektet ”Oppfølging etter soning” ved 
Jarlegården. Tiltaket er finansiert gjennom statlig tilskudd.

Dagens tilbud er innenfor ordinær arbeidstid, mens Døråpneren vil gi mulighet for sosialt 
felleskap på andre tidspunkt av døgnet.
Som framkommer av søknaden tas det sikte på at 5 personer blir deltagere i 2009.

Etter initiativ fra Røde Kors Inderøy og i samarbeid med kommunen og 10 andre frivillige 
organisasjoner er det søkt om opprettelse av frivillighetssentral i kommunen. Det vil foreligge 
svar på søknaden i september i år.
Døråpneren vil, ved innvilget søknad, bli organisert i frivillighetssentralen.

Søknaden gjelder gjennomføring av aktiviteter i 2009 og bevilgningen gjelder inneværende år. 

Når først aktiviteteten er etablert – med den motivasjon som er gitt – må kommunen være 
forberedt på å videreføre en økonomisk støtte også for kommende år. 

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges ut fra at Døråpneren vil styrke helheten i tilbudet 
til målgruppen og at tiltaket på sikt antas å gi forebyggende resultater.



Røde KorsInderøy
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Søknad om tilskudd til "Dørå ner ros'ekt"
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Inderøy Kommune Inderøy, 12. mars 2009
V/Marit Myrhaug

Inderøy Røde Kors Nettverksarbeid mot sårbare grupper i lokalsamfunnet,
søknad om tilskudd til Nettverksarbeid "Døråpner" aktivitet for periode 2009.

I følge Norges Røde Kors Hovedprogram er ett viktig satsingsområde å sette inn
tiltak rettet mot sårbare grupper i lokalsamfunnet som trenger hjelp til å bygge sosialt
nettverk, etablere nye møtesteder og delta i det sosiale liv.
Dette kan være mennesker som sliter med:

• Rusavhengighet som har gjennomgått behandling, eller på annen måte har
sluttet å bruke rusmidler.

• Psykiske lidelser som har gjennomført institusjonsopphold eller som er i en
poliklinisk behandling/oppfølging.

• Løslatte fra fengsel.
• Barn av disse.
• Pårørende av disse.

Denne type omsorgsarbeid i regi av Røde Kors finnes  i  alle fylkene i Norge.

I Nord-Trøndelag er Nettverksarbeid "Døråpner" forankret i både Steinkjer
Røde Kors og Verdal Røde Kors med samarbeidspartnere på begge steder.
"Døråpner" ble forankret i Inderøy Røde Kors 1. mars 2009. Til sammen er det i
dag 28 frivillige og 30 brukere i Nord-Trøndelag Nettverksarbeid "Døråpner".

Prosjekt Nettverksguide har som mål å skape forutsetninger for og muligheter til at
tidligere rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser eller løslatte fra fengsel
får kontakt med personer i sitt nærmiljø.
Gjennom aktiviteter, samlinger, temakvelder, og fellestreff, sammen med frivillige i
lokalsamfunnet, vil deltakerne bli innlemmet i det sosiale og kulturelle livet. På sikt vil
dette også kunne gjøre det enklere for dem å komme inn på arbeidsmarkedet eller få
kontakt med utdanningsinstitusjoner. Vi vil møte deltagerne "der han/hun er i dag"
uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.



Røde KorsInderøy
Sundfærvn. 4
7670 Inderøy

Det trenges nye møteplasser og lokale nettverksguider som kan orientere om
forholdene i kommunene og i samfunnet generelt.
Deltagerne i prosjektet er personer som har vist styrke og vilje til å motta og
gjennomføre behandling, og som skal rehabiliteres inn i lokalt sosialt og kulturelt
nettverk. De har med dette bevist sin evne å ta ansvar for sine egne liv og skal være i
et behandlingsprogram, på vei ut av, eller utskrevet fra et behandlingsopplegg,
Deltagerne bør være bosatt i Inderøy kommune, evt. i en annen kommune i Nord-
Trøndelag.
Guidene og brukerne kan i fellesskap bygge sosiale nettverk både ved en-mot-en
koblinger(en frivillig og en bruker), flere-mot-en koblinger (flere frivillige og en bruker),
felles aktiviteter og felles samlinger. Sammen kan vi fremme integrering, og legge til
rette for økt trives og fungering i sinee respektive kommuner.

Nettverksarbeid "Dørå ner" inneholder:
•  Tema Kveld
• Humanitært forum
• Kurs til frivillige
• Felles kurs til deltakerne
• Jevnlig Nettverkstreff i samarbeid med Mental Helse, Flyndra og

Foreningen mot Stoff.
• Andre aktiviteter og kurs i samarbeid med andre aktiviteter i Inderøy

Røde Kors.

Nettverksarbeid "Dørå ner" Inderø er forankret i Inderø Røde Kors o sk.er i nært
samarbeid med Inderø kommune NAV Forenin en mot Stoff Mental Helse
Fl ndra o andre aktører.

I år 2009 har Inderø Røde Kors som mål:
•  5 frivillige
• 5 andre deltakere (rus, psykiatri og kriminal omsorgen)
• 2 tema kvelder
• 6 aktiviteter
• Reise til Reise (i samarbeid med Døråpner i hele Norge)
• Åpenforum til frivillige
• 1 kurs til frivillige
• Førstehjelps kurs til deltakerne
• Årlig turer til Namsskogan dyreparken, og Stiklestads "jul Igjen" i samarbeid

med flyktningguiden (arrangeres på distriktsnivå).

Nord-Trøndelag Røde Kors har pr. i dag en rådgiver i 100 % stilling som koordinerer
Døråpner i alle tre Døråpner kommunene i distriktet, samtidig ansvarlig for bruker
relasjoner og bruker kontakt. Nord-Trøndelag Røde Kors vil gjennom denne
rådgiverstillingen bistå Inderøy Røde kors i etablering av og gjennomføring av
"Døråpner" i Inderøy Røde Kors. Alt annet som skal til for å drive aktiviteten både
økonomi, frivillige og arrangement er drevet av frivillige i Inderøy Røde Kors.
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Røde KorsInderøy
Sundfærvn. 4
7670 Inderøy

Med dette søker Inderøy Røde Kors kr. 40 000,- som tilskudd for Døråpner
aktiviteten i Inderøy.

Spørsmål om aktiviteten kan rettes til rådgiver for Nord-Trøndelag Røde Kors Roger
McKellar tlf 74 15 08 86, ro er.mckellar redcross.no eller lnderøy Røde Kors, Kjell
Sundfær, 979 85 588, Well.sundfaer ntebb.no

Med vennlig hilsen

Roger McKellar Kjell Sundfær
Rådgiver Leder av Omsorg
Nord-Trøndelag Røde Kors Inderøy Røde Kors

3



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1127-8
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 25/09 19.05.2009

Rapport fra salgs- og skjenkekontroll 26.04.09

Rådmannens forslag til vedtak:
Rapport fra salgs- og skjenkekontroll utført den 26.04.09 tas til etterretning.

Henvisning:
Rapporter fra kontroll 26.04.09

Bakgrunn:
Hovedutvalg Folk er kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol, jfr. alkohollovens § 1-9.  
Nordfjeldske Kontroll, som har kontrollen med salgs- og skjenkebevillingene i kommunen, 
utførte den 26.04.09 slike kontroller.

Vurdering
Av rapporten går det fram at det ikke er avdekka brudd hos de som har fast salgs- og 
skjenkebevilling, men det er gjort merknader om at det er for dårlig skille mellom alkohol og 
alkoholfritt øl hos noen av de som har salgsbevillinger.  Bevillingshaverne er tilskrevet etter 
vanlig prosedyre.

Konklusjon
Rapport fra salgs- og skjenkekontroll utført den 26.04.09 tas til etterretning.



PS 26/09 Temasak



PS 27/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 28/09 Ordføreren orienterer
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