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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1127-12
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 38/09 25.08.2009

Rapport fra salgs- og skjenkekontroll 11.07.09

Rådmannens forslag til vedtak
Rapport fra salgs- og skjenkekontroller utført den 11.07.09 tas til etterretning.

Vedlegg
1 Rapport vedrørende utførte salgs- og skjenkekontroller

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 11.07.09 slike kontroller.

Ved gjennomgang av kommunens bevillinger viser det seg at Gulburet, som er kontrollert og 
funnet i orden – i følge bedriften ved en påstått glipp eller misforståelse vedrørende 
rekkevidden av tidligere gitt skjenkebevilling - ikke har søkt om skjenkebevilling for 
sommermånedene 2009 slik som tidligere år. Bedriften har tidligere fått skjenkebevilling i 
henhold til søknad.

Forholdet anses som alvorlig og er tatt opp med Gulburet. Det foreligger en oppdatert søknad 
som vil bli fremlagt for formannskapet til behandling i august. 

I sak til formannskapet innstiller rådmannen på å gi ”fornyet” skjenkebevilling. Ved 
gjentakelser må bedriften påregne reaksjoner i henhold til lovens bestemmelser. Bedriften vil 
bli særskilt informert om dette.



Vurdering
Av rapporten går det fram at det ikke er avdekka brudd eller vesentlige merknader hos de som 
har fast salgs- og skjenkebevillinger. Det vises for øvrig til det som foran er anført.

Konklusjon
Rapport fra salgs- og skjenkekontroller utført den 11.07.09 tas til etterretning.
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PS 40/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
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Ekstraordinært tilskudd til kommuner som bosetter enslige mindreårige
flyktninger i 2009

Antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge har økt vesentlig det siste
halvannet år. Økningen innebærer at det er et stort behov for flere bosettingsplasser i
kommunene. For den enkelte enslige mindreårige flyktning er det svært viktig at bosettingen
er rask og god.

For å stimulere kommunene til økt bosetting av enslige mindreårige flyktninger, foreslår
Regjerningen i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) å bevilge et ekstra tilskudd for inneværende
år. Tilskuddet er på 100 000 kroner og gis per enslig mindreårig flyktning som bosettes i
2009, uavhengig av når på året den enkelte bosettes.

Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er det allerede flere tilskuddsordninger rettet
mot kommunene:

• Integeringstilskuddsordningen over statsbudsjettets kap. 651, post 60, jf
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) rundskriv 09/09 (se www.imdi.no).
Regjeringen har i RNB foreslått å øke tilskuddet til 536 500 kroner for personer
under 18 år og 556 500 for personer over 18 år. Integreringstilskuddet utbetales over
fem år.

• Kommuner mottar et særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige over
statsbudsjettets kap. 854, post 64, jf IMDis rundskriv 10/09. I 2009 er dette
tilskuddet på 115 850 kroner per person. Tilskuddet differensieres etter
bosettingstidspunkt i bosettingsåret. For personer bosatt i 2009 utbetales et
ekstratilskudd på kr 100 000.

• For kommunenes utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige flyktninger ytes
det statsrefusjon utover kr 13.740 pr måned. Refusjonen gis over statsbudsjettets
kap. 854, post 65, jf Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-05/2004 (se
www.re 'erin en.no/b1d).

II



Det ekstraordinære tilskuddet for inneværende år bevilges over kap. 854, post 64, og vil i
likhet med det særskilte tilskuddet utbetales av IMDi. Tilskuddet vil kun utbetales for enslige
mindreårige flyktninger som kommunene bosetter i 2009. Tilskuddet kan blant annet brukes
til administrasjon og kompetanseutvikling i kommunene, herunder det kommunale barnvern,
og til konkrete tiltak for den enkelte enslige mindreårige flyktning i kommunen. Vi vil også
minne om Husbankens ordninger med bostøtte til enkeltpersoner, boligtilskudd til
enkeltpersoner og boligtilskudd til utleieboliger som også kan utbetales til kommunene, se
www.husbanken.no.

Vi vil oppfordre kommunene til å legge til rette for rask og god bosetting av enslige
mindreårige flyktninger. Slik kan den enkelte enslige mindreårige flyktning raskt bli en del av
et lokalsamfunn og få en trygg og stabil livssituasjon. Vi ber kommunene så raskt som mulig
ta kontakt med IMDi å tilby flere bosettingsplasser for enslige mindreårige flyktninger.

Vi oppfordrer kommunene til å bosette flere enslige mindreårige flyktninger i 2009.

Med hilsen

Wkit
Haktor Helland e.f.) Barbro Bakken (e.f.)
ekspedisjonssjef

Side 2

Ko(a  ict. rnerw142 n Z__

ekspedisjonssjef



PS 41/09 Ordføreren orienterer



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1450-1
Saksbehandler:
Jorid Munkeby Melhus

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 42/09 25.08.2009

Dagtilbud demente.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det opprettes dagtilbud for demente i de samme lokalene som Hyggestua disponerer.

2. Tilbudet opprettes fra 01.11.2009.

3. Det gis i første omgang tilbud om 1 dag pr. uke med  åtte brukere daglig. Utvidelse av 
tilbudet vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2010.

4. Brukerne betaler egenandel for opphold og skyss.

5. Det inngås avtale med Flyndra for transport til og fra dagtilbudet.

6. Det opprettes i første omgang en stilling på 0,4 årsverk for å ivareta tilbudet.  

7. Utgiftene i 2009 dekkes innenfor rammen av budsjett for Pleie og omsorg.

Vedlegg:

Notat fra arbeidsgruppen 



Bakgrunn

Inderøy kommune ønsker å gi et bedre tilbud til hjemmeboende demente og deres pårørende. I 
budsjettet for 2009 er en rammestyrking av Pleie og omsorg lagt inn for å muliggjøre en 
etablering.  (synliggjort med kr. 30.000,- i budsjettdokumentet)

På grunnlag av dette vedtaket/forutsetningen ble satt ned en intern gruppe som har utredet et 
forslag til opplegg. Utredningen vedlegges. 

Arbeidsgruppen benyttet boka ”gode tilbud i demensomsorgen – demensteam, dagsenter og 
pårørendeskoler”.  En kartlegging fra 2007 er benyttet som grunnlag for behovsvurderinger.

Arbeidsgruppen tilrår både av hensyn til brukerne, og ikke minst av hensyn til de pårørende 
som trenger avlastning, at det opprettes 0,8 årsverk, slik at det gis tilbud to dager pr. uke.

Arbeidsgruppen foreslår videre:
• Dagtilbud for demente og dagens tilbud ved Hyggestua legges organisasjonsmessig til 

pleie- og omsorg og med enhetsleder i pleie- og omsorg som nærmeste leder
• Dagtilbud for demente benytter de samme lokalene som Hyggestua disponerer.  

(Hyggestua benyttes pr. dato bare tre dager pr. uke)
• Åpningstider: 08.00 – 15.30 to dager pr. uke med to ansatte
• Det inngås avtale med Flyndra for skyss til og fra dagtilbudet.  Et personal tilknyttet 

dagtilbudet er med og henter og bringer de som trenger skyss
• Det gis tilbud til maksimum åtte brukere pr. dag
• Alle brukere må søke om plass.  Det gis skriftlig enkeltvedtak
• Inntakskriterier:

-personer i tidlig fase med lett til moderat demens
-personer på et mentalt nivå som vil ha utbytte av dagtilbudet

 •    avslutningskriterier:
 -når personen ikke lenger nyttiggjør seg av tilbudet (faglig vurdering)
 -brukeren får annet omsorgstilbud eller heldøgnsplass i institusjon

 •  alle brukere er utredet og har fått en demensdiagnose
 •  det inngås samarbeid med frivillige lag og organisasjoner for å bidra ved turer og med 

 underholdning

En skisse til et budsjett.

Lønnsutgifter: kr.  210.000,

Netto skyssutgifter: kr. 500,- pr. dag 230 dager kr.  115.000,-.

Andre driftsutgifter: (anslag) kr.    25.000,-

Mat og kost (fratrukket egenandel) - kr. 0



Total prosjektbelastning: kr.  350.000,-

Skyssutgifter er avhengig av hvilke brukere som er aktuelle.

Det forutsettes at brukerne betaler en egenandel kr 100.- pr dag som inkluderer frokost og 
middag. (selvkost) 

Det forutsettes også at de betaler en egenandel for skyssen.

Vurdering

Tilbudet til demente – spesielt institusjonstilbudet - har vært gjenstand for omfattende 
utredninger; jfr. for eksempel Solstadprosjektet som i 2007 ble utsatt gjennomføringen av.

Fra brukere og fagfolk har lenge vært påpekt behovet for et dagtilbud som kan bidra til å gi 
gruppen et mer meningsfylt liv, avlaste pårørende og dermed bidra til å forebygge innleggelser.

Det foreligger nå en nyttig og konkret utredning som ligger til grunn for et konkret forslag til 
opplegg

Budsjettvedtaket forutsetter igangsetting av et tilbud i 2009. Det foreslås i denne saken derfor
at tilbudet søkes igangsatt senest 1. november 2009.

Rådmannen vil tilrå at tilbudet initialt etableres innenfor en årsbudsjettramme på kr. 350.000,-, 
jfr. budsjettet over.   Det innebærer i utgangspunktet et tilbud en gang i uka dersom det ikke 
finnes andre løsningsformer.

Rådmannen har stor forståelse for utredningsgruppens forslag om et utvidet tilbud – tentativt 
dimensjonert til en kostnad på kr. 560.000,- og 0,8 stilling. 

Rådmannens forslag representerer en avveining ut fra følgende hensyn:

1. Rådmannen tar konsekvensen av budsjettopplegget for 2009 og hvor det var forutsatt 
at et dagtilbud kunne etableres med en relativt begrenset kostnadsvekst. Betydelige 
utvidelser av tiltak bør normalt henvises til de ordinære budsjettprosesser hvor 
prioriterte tiltak kan sees i forhold til hverandre. Vi skal nå gjennom en utfordrende 
budsjettprosess og det bør unngås å legge for sterke økonomiske bindinger i forkant av 
denne.

2. Om ikke opplegget anses fullt ut tilfredsstillende, så vil opplegget uansett representere 
en forbedring i forhold til dagens situasjon og det kan være greitt å starte forsiktig for å
hente erfaringer før eventuelle utvidelser. 

3. Vi har en generell kostnadsglidning på pleie og omsorgsområdet. Dette representerer 
en bevilgningsmessig utfordring i seg selv og det er derfor nødvendig å begrense 
omfanget av nye tiltak.

Konklusjon



Det etableres et dagtilbud for demente fra november 2009.  Utvidelser vurderes i forbindelse 
med budsjettarbeidet for 2010.



Notat
___________________________________________________________________________

Til: Rådmannen
Kopi til: Laila Hollås, Ulf Sende, Grete S. Neergård, Marit Myrhaug
Fra:  Jorid M Melhus
Sak: Dagtilbud for demente. Referat fra møte 11.  juni 2009
Dato:
__________________________________________________________________________

Mandat:
Vårt mandat ligger i det politiske vedtaket som ble gjort i forbindelse med budsjett 2009.  
0,4 årsverk ligger i mandatet.

Vi har benyttet boka ”Gode tilbud i demensomsorgen – demensteam, dagsenter og 
pårørendeskoler. En kartlegging fra 2007 som grunnlag for våre vurderinger vedr. dagtilbud 
for demente i Inderøy.  Boka er utgitt på forlaget Aldring og helse, 2009.

Arbeidsgruppen har bestått av: Laila Hollås, Ulf Sende, Grete S Neergård og Jorid M Melhus.

Litt statistikk:
Ca 70% av kommunene i Norge mangler tilrettelagt dagtilbud for demente.
I helseregionen Helse Midt-Norge har 28 av 86 kommuner slikt tilbud,
I Nord-Trøndelag har tre kommuner slikt tilbud.

Foreløpig er dagtilbud i egen heim en lite brukt modell.

Arbeidsgruppa gir følgende tilrådninger
1. Administrativ tilknytning:

- dagtilbud for demente og dagens tilbud ved Hyggestua legges 
organisasjonsmessig til pleie- og omsorg

2. Daglig leder
- enhetsleder pleie- og omsorg er også leder for dagtilbudet

3. Lokalisering
- dagtilbud for demente legges i de samme lokalene som Hyggestua disponerer



4.  Åpningstider
- arbeidsgruppa tillater seg å foreslå to dager (tirsdager og torsdager) a 7,5 timer 

med to ansatte.
Dvs. at ressursbehovet vil være 80% stilling

Målsetting:
Oppstart 1. November 2009 (alt. 010110).
Arbeidsgruppa har tillatt seg å foreslå at vi må ha tilbud to dager pr. uke.  Det betyr en 
dobling i forhold til mandat.  En dag pr. uke er slik vi ser det ikke å anbefale, både av hensyn 
til brukeren og ikke minst av hensyn til de pårørende som trenger avlastning.
Tilbudet vi gir de demente vil da bli mer fleksibelt for brukergruppen og oppleves som et 
troverdig tiltak. Slik vi ser det vil det også bli enklere å rekruttere til stillingene.

5. Transport
- en viktig faktor for at tilbudet skal fungere
- viktig at transporten ikke blir for lang/slitsom
- arbeidsgruppa foreslår kommunal transport (Flyndra) med ett personale.  Viktig 

med kjent person.

6. Måltider
- Det oppleves ofte problemer knyttet til matlaging eller huske å spise.  

Ernæringsproblemer kan være et tidlig tegn på demens.  Aleneboende med 
demens er særlig utsatt.

- I dagtilbudet for demente er måltidene hovedaktivitetene, for å:
1. sikre tilfredsstillende ernæring
2. vedlikeholde dagliglivets funksjoner lengst mulig
3. viktig arena for sosialt samvær

- arbeidsgruppa foreslår at Inderøy tilbyr frokost og middag for brukerne

7. Antall brukere
- Vi foreslår 4-8 personer daglig, starter forsiktig og øker etter hvert som vi får 

erfaring.

8. Inntaks- og avslutningskriterier
Målsetting: Forsinke utviklinga av sykdommen
- Arbeidsgruppen foreslår at søknad og vedtak om plass må gjøres skriftlig.
- Inntakskriterier:

• personer i tidlig fase med lett til moderat demens

• personer på et mentalt nivå som vil ha utbytte av dagtilbudet
- Viktig med innkomstsamtale, gjennomgang av tilbud/vurdere tiltak
- Avslutningskriterier:



• når personen ikke lenger nyttiggjør seg av tilbudet (faglig vurdering)

• brukeren får annet omsorgstilbud eller heldøgnsplass i institusjon

9. Demensdiagnose og diagnostisk utredning.
Arbeidsgruppen foreslår at utredning og diagnose må foreligge med søknad om 
dagtilbud.  Fastlegen er ansvarlig for at fullverdig utredning og diagnose er gjort.

10. Samarbeid med pårørende
Arbeidsgruppen mener det må være skriftlige rutiner for pårørendesamarbeidet, slik 
at vi blir kjent med brukeren og vet rutiner som er viktig å opprettholde for 
tryggheten rundt brukeren

11. Faglig kompetanse hos personalet.
Ved ansettelse vektlegges:

• personlig egnethet

• videreutdanning i demens/geriatri eller tilsvarende erfaring og praksis

• spesiell interesse for pasientgruppen
 Det må gjennomføres intervju med søkerne

12. Samarbeid med frivillige
Arbeidsgruppen foreslår at det inngås samarbeid med :
- Besøksvenner
- Frivillige organisasjoner (saniteten, Lions, Røde kors (”døråpneren”)
- Barnehager (besøk en gang/mnd?)

  Samarbeidet vil gjelde tilbud om musikk, høytlesing, turer etc.

13. Grønn omsorg/inn på tunet
Arbeidsgruppen mener at aktuell målgruppe vil være:
- yngre med begynnende demens
- eldre med spesielle interesse for gårdsdrift

14. Individuell plan (IP)
Arbeidsgruppa foreslår en forenklet IP

15. Innhold i tilbudet:
-  skyss
- måltider (frokost og middag)
- fysisk aktivitet, for eksempel ut på tur, sittetrim
- erindringsarbeid (for å få i gang samtalen) hjernetrim
- sang /musikk
- høytlesing (avislesing, bøker)



- middagskvile, for de som ønsker det
- sesongtilpassede tiltak
- stimulerende spill (bingo)

16. Budsjett
Driftsutgifter:
2 hjelpepleiere a 40% stilling, inkl. sos. utg.                                    362.000
Vikarutgifter (sykefravær)                                         50.000
Kurs/oppdatering faglig                                                                          5.000
Skyssutgifter                                                                                              ?

Driftsinntekter:
Egenandel dagtilbud   (8 brukere dg/uke, 48 uker/år) kr 100,- pr. dag ):  76.800
Egenandel skyss                                                                                        ?

Vi ønsker rådmannens vurdering av våre forslag.
Undertegnede lager sak til politisk behandling hvis rådmannen ikke har innvendinger til vårt 
notat.

Med vennlig hilsen

Jorid M Melhus
ref  



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1381-3
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 44/09 25.08.2009

Formannskapet

Avtaler med leger og fysioterapeuter om grunnlag for etablering av nytt lege og 
fysioterapisenter m.v.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege og 
fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak, kfr.  
gjeldende avtaleutkast.

Vedlegg – avtaleutkast:
1 Avtale mellom Inderøy kommune og selskap under stiftelse om salg av tomt for realisering 

av nytt lege- og fysioterapisenter m.v.
2 Avtale mellom Inderøy kommune og selskap under stiftelse om leie av/garantier for arealer 

i nytt senter
3Rammeavtale mellom fastleger og Inderøy kommune vedrørende drift av legetjenesten 
fra 01.08.2010

4 Kartutsnitt.

Bakgrunn

Tidligere politisk behandling.

Formannskapet fattet i sak 06/01128 Bygging og lokalisering av nytt administrasjonsbygg 
vedtak om å samlokalisere administrasjonen i tilknytning til helsehuset på Venna. 



Det ble på det aktuelle tidspunkt lagt til grunn at den private legetjenesten og 
fysioterapitjenesten primært ønsket å videreføre virksomheten lokalisert til Helsehuset men på 
andre betingelser. 

Vedtakets pkt 6 lyder således:

”Det innledes nye forhandlinger med legetjenesten og fysioterapitjenesten om langsiktig bruk 
av nåværende lokaler for leger og fysioterapeuter i Helsehuset. En avtale om langsiktig bruk til 
legetjeneste kan basere seg på leieavtaler eller seksjonering. (medeierskap) Det settes en frist 
til 01.11.2008 for en avklaring. ”

Forhandlinger og revidert forhandlingsgrunnlag 

Forhandlinger ble tatt opp tidlig høst 2008. Som hovedutvalg og formannskap er skriftlig og 
muntlig informert om ble det ultimo 2008 klart at forutsetningene for å nå fram til avtaler etter 
de vedtatte retningslinjer ikke var mulig. De private fysioterapeutene ønsket å etablere sin 
virksomhet i tilknytning til et nytt treningssenter. To av fastlegene gav uttrykk for planer om å 
etablere seg privat i egne lokaler i sentrumsområdet. 

Fra sent høst 2008/tidlig vår 2009 er forhandlingene videreført på grunnlag av følgende 
forutsetninger eller prioriteringer fra kommunens side:

1. Det er en sentral målsetting at den private legetjenesten fortsatt er samlokalisert – og 
naturlig sammen med den offentlige del av legetjenesten. (turnus, kommunelege mv)

2. Det anses naturlig at støttefunksjoner til legetjenesten – som i dag drives i kommunens 
regi – i fremtiden ivaretas av legene selv i egen regi. Dette er også den mest vanlige 
driftsmodellen.

3. Det vil være en åpenbar fordel om private leger og fysioterapeuter kan samlokalisere 
sin virksomhet og helst i nærheten av nåværende helsehus.

Status

På det tidspunkt denne saken fremmes for politisk nivå er status som følger:

1. Interessentgruppen bak nytt privat lege og fysioterapisenter er i full gang med 
planleggingen av det nye senteret. 

2. Det foreligger avtaleutkast etter forhandlinger før – og i sommerferien – som anses 
rimelig gjennomdrøftet, men som p.t. ikke er underskrevet. Avtaleutkastene omfatter:

a. Avtale mellom Inderøy kommune og interessentgruppen om salg av 2,5 mål 
tomt på Venna – i ”grenseområdet” Solstadtomta og Helsehustomta.

b. Avtale mellom Inderøy kommune og interessentgruppen om leie av/garantier 
for lokaler i nytt lege og fysioterapisenter.

c. Avtale mellom Inderøy kommune og fastlegene vedrørende drift av 
legetjenesten fra 2010.



Status innebærer at det fortsatt må taes et visst forbehold for om det planlagte prosjektet vil 
bli ført fram til realisering slik som planlagt. Rådmannen anser likevel at 
sannsynlighetsovervekten er så vidt stor at planleggingen av nytt administrasjonsbygg, 
familiesentral og samling av helse-, rehab, og barnevernstjenester pågår for fullt som om nytt 
privat lege og fysioterapisenter vil bli realisert og innflyttet tidlig høst 2010.  Se også egen sak.

Nærmere om avtaleutkastene og konsekvenser.

Avtaleutkastene bør være rimelig selvforklarende og det henvises til disse. De viktigste forhold 
og konsekvenser kan sammenfattes slik:

1. Avtaleutkastet (1) regulerer betingelsen for salg av tomt. Det er satt en pris som ligger 
under markedspris. Dette har vært nødvendig for å få til en mulig lokalisering hvor 
kommunen anser det mest ønskelig. Prisen er på nivå med den prisen som i sin tid ble 
satt på tomta på Nedre Venna (Dyrlegene/Klepp) og legegruppen har hatt opsjon på 
tomt på dette området til samme pris.Det er i avtalen lagt et betydelig press på 
gjennomføringstempo slik at Helsehuset kan stilles til disposisjon for andre formål fra 
høsten 2010.

2. Avtaleutkastet (2) regulerer kommunens garantier for å inngå leieavtaler for 
kommunale tjenester (primært turnuslege mv) til gjengs husleie. Videre garanterer 
kommunen for at det – over en gitt periode – vil være besatte legehjemler tilsvarende 
dagens antall legehjemler lokalisert til det nye lege og fysioterapisenteret. 

3. Avtaleutkastet (3) regulerer driften av legetjenesten. Det forutsettes at nåværende 
avtale bortfaller og erstattes med en ny avtale basert på full ”privat” drift av 
støttetjenester. I utgangspunktet skal ikke avtalen medføre endringer i de samlede
økonomiske rammebetingelser for legene.

Vurdering

Det er lagt ned betydelig tid med å prøve å finne fram til en samlet sett akseptabel løsning. Det 
avtaleresultatet (utkast) som nå ligger på bordet, er på linje med det som en måtte forvente av 
en slik prosess.

Rådmannen har underveis konsultert KS-advokatene vedrørende avtaleformater og innhold. 

Avtaleutkastene må sees opp mot følgende resultat/forhold :

1. Løsningen gir en helhetlig løsning med en samling av tjenestetilbudet innenfor helse 
området – se også egen sak om nytt administrasjonsbygg, samling helse-, rehab og 
barnevernsfunksjoner og familiesentral.

2. De samlede økonomiske rammebetingelser for utøvelse av legetjenesten skal ikke 
endres. Avtalen isolert sett skal ikke gi økonomiske fordeler for legetjenesten utover 
det som eventuelt være en konsekvens av 1) at legetjenesten etablerer seg med ”egne” 
lokaler 2) legetjenesten og støttetjenester etableres som en organisatorisk enhet.



3. I forhold til de leiebetingelser/garantier som fremgår av avtaleutkastet, må disse – når 
først legetjenesten flytter ut av helsehuset – sees opp mot det alternativet at 
kommunen bygger/eller leier nye lokaler for videreutleie til en privat legetjenesten. I 
forhold til økonomiske forpliktelser og risiko vil forskjellen mellom disse alternativene 
være relativt marginale. 

Rådmannen presiserer at leger og fysioterapeuter etter gjeldende regelverk står rimelig fritt til 
å relokalisere seg så – så lenge lokalitetene er lagt til Straumen sentrum. Kommunen har p.t. 
kun kortsiktige leieavtaler. 

Rammeavtale – leieavtale.

Det er gjort avtale om leie av kommunal del av legetjenesten til ”gjengs” leie. Det betyr at 
rammeavtalen plikter kommunen til å gå inn på en leieavtale til disse vilkår. 

Omfanget av leieforpliktelsen er begrenset til leie av lokaler for å ivareta) turnuslege 
2)legevakt på dagtid 3)evt kommunelegefunksjoner mv og med andel fellesarealer. 
Arealbehovet til disse funksjonene skal ikke overstige arealbehovet i nåværende lokaliteter. De 
videre forhandlinger vil vise hva som blir det endelige økonomiske resultat.

Dagens støttetjeneste i kommunal regi.

Virksomheten omfatter 4 årsverk og 5 faste ansatte.

Kommunen oppfatter at den endringen som her skjer ikke kan gjennomføres etter/er 
underlagt reglene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

Uavhengig av dette ligger det implisitt i avtalene at kommunen tar ansvar for at nyetableringen 
kan skje uten at stiftende selskap blir underlagt krav om å forholde seg til dette regelverket.

Kommunen vil ivareta sitt arbeidsgiveransvar for nåværende ansatte fullt ut -  både før, under 
og etter etableringen. I den grad ikke andre løsninger eller avtaler finnes, vil fast ansatte i 
dagens støttetjeneste bli tilbudt andre relevante stillinger i kommunen.

Informasjon.

Ansatte og tillitsvalgte er tidlig informert om det reviderte forhandlingsgrunnlaget med 
interessentgruppen, herav at forhandlingene forutsetter at støttetjenestene og legetjenesten 
samles under ett eierskap.

Ansatte informeres i disse dager om rådmannens innstilling i denne sak.

Konklusjon



Rådmannen vil tilrå at den skisserte løsning med etablering av nytt privat lege og 
fysioterapisenter gjennomføres og at rådmannen får fullmakt til å sluttføre forhandlingene 
med legene på dette grunnlag og inngå nødvendige avtaler.



Avtale mellom lnderøy kommune og selskap under stiftelse v/Erik Knoph, Frank Opdal, Ketil Sten.
Olav Wohlen og Monica Helden (heretter kalt "Selskap under stiftelse") om sale av tomt for

I

1111 1 1

realisering av nytt lege- og fysioterapisenter mv.

11012
Tomt

1. Inderøy kommune stiller til disposisjon nødvendig tomteareal for nytt se..,.--  

fysioterapeuter.

2. Tomtearealet utgjør inntil 2500 kvm og ytre grense for plassering er markert på vedlagte

kartutsnitt.

3. Tomteprisen fastsettes slik:

Vann og kloakk mv er lagt til tomtegrense. Vann(50mm), spillvann(160mm) og

overvann(200mm)

4. Kjøpesummen forfaller til betaling 01.11.2009. Kjøper dekker alle kostnader forbundet med

fradeling, tinglysning og målebrev og skjøte.

Gjennomføring utbygging.

1

5. "Selskap under stiftelse" forplikter seg til å ferdigstille nytt lege- og fysioterapisenter innen ett

år fra signeringstidspunktet for denne avtale og med senest ferdigstilling og innflytting

01.08.2010.

6. Partene er enige om et tettest mulig samarbeid i forbindelse med utforming av området for å

sikre rasjonelle trafikk-, parkerings-, og grønt areal.

7. En tar forbehold om formannskapets godkjenning.

15.07.2009

lnderøy kommune

v/rådmannen

a. Inntil 1500 kmv a

b. Inntil 2500 kvm a

kr. 59,00 pr. kvm

kr. 150,00 pr. kvm

Selskap under stiftelse

v/Erik Knoph Frank Opdal Olav Wohlen Ketil Sten Monica Helden



Rammeavtale mellom fastleger og Inderøy kommune vedrørende drii

01.08.2010.

3. Innen 01.01.2010 inngås det nye individuell avtaler med legene basert på Forskrift om

fastlegeordningen og inngåtte avtaler mellom Den Norske Legeforening og Kommunenes

sentralforbund. Ref. ASA 4310 og med følgende presiseringer:

1111111111111111011111131111,111111111111111
1. De til en hver tid gjeldende avtaler mellom Den Norske Legeforening og Kommunenes

sentralforbund gjøres gjeldende for fastlegeordningen i kommunen. Ref ASA 4301, ASA 4310

og SFS 2305.

2. Avtale om økonomiske vilkår for drift av Inderøy legekontor (opprinnelig inngått 2004/2005

og siden prolongert) anses bortfalt fra 01.08.2010.

a. Legene overtar ansvaret for drift av Inderøy legekontor og basistilskuddet utbetales

til legene.

b. I den utstrekning det ikke oppnås enighet om andre forhold vedrørende drift av

Inderøy legekontor, videreføres punktene i gjeldende individuelle avtaler uendret,

ref pkt. 8.2 ASA 4310.

4. Legepraksis utøves fra 01.08.2010 i nytt lege- og fysioterapisenter etablert på Venna. Det

forutsettes at driften av Inderøy legekontor holdes innenfor den økonomiske rammen av

basistilskuddet.

5. Endring i lokalisering, driftsansvar og finansieringsordning skal isolert sett ikke svekke eller

forbedre de samlede økonomiske rammebetingelser for utøvelse av den enkelte legepraksis.

6. Inderøy kommune inngår om nødvendig særskilte avtaler med leger, som ikke inngår som

medeiere i nytt lege og fysioterapisenter, for å sikre ivaretakelse av punkt 5. Eventuelle

avtaler må foreligge innen 01.09.2009.

7. Denne rammeavtalen gjelder til den er erstattet med tilhørende detaljerte avtaler, jfr. pkt. 3

og 6, eller senest inntil 31.12.2010.

8. Det tas forbehold om formannskapets godkjenning.

15.07.2009

Underskrives:

Inderøy kommune

v/rådmannen

1

Fastlegene

v/Erik Knoph Frank Opdal Elisabeth Hustad Antti Koistinen
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1443-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 55/09 24.08.2009

Hovedutvalg Folk 45/09 25.08.2009

Formannskapet

Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, vertskommune 
økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og PPT. Oppdaterte 
forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av planskisser.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for 
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i 
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.

2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I 
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider. 

3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig og med et målsatt 
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011

Henvisninger:

1. Formannskapet 18/06/08 sak 053/08 Bygging og lokalisering av nytt administrasjonsbygg
2. Hovedutvalg folk 27/01/09 sak 01/09 Etablering av familiesenter
3. Kommunestyresak 17/12/08 sak 043/08 Budsjett 2008



Vedlegg
1 Sluttrapport skisseprosjekt Kulturampus Inderøy
2 Overordnet plan for området
3 Alternativ 1 skisse
4 Alternativ 2 skisse
5 Beskrivelse alternativ 1 og 2
6 Kalkyle alt. 1
7 Kalkyle alt. 2

Bakgrunn

Tidligere politiske vedtak og forutsetninger.

Det er arbeidet intensivt over tid med å utrede grunnlaget for bygging av nye administrasjonslokaler. 
Det vises til tidligere politiske vedtak. Gjeldende politiske føringer til rådmannen kan sammenfattes slik:

1. Det skal utredes løsning/forprosjekt for administrasjonsbygg med lokaler for vertskommune i 
tilknytning til Helsehuset. Det er i sak 06/01128 målsatt en innflytting 01.05.2010.

2. Det er fattet prinsippbeslutning om etablering av familiesenter lokalisert til Helsehuset og samlokalisert 
med enheten helse, rehabilitering og barnevern. (Hovedutvalg folk 2009) PP-tjenesten forutsettes 
samlokalisert med den felles enhet. Familiesentralen forutsettes å være etablert høsten 2010.

3. Vedtaket i formannskapet i sak 06/01128 gav rådmannen fullmakt til å forhandle med legene om 
omgjøring/salg/seksjonering av nåværende lokaler i helsehuset. Deler av legegruppen og 
fysioterapigruppen har i praksis varslet oppsigelse av sine leieavtaler i Helsehuset og rådmannen har på 
denne bakgrunn forhandlet med den aktuelle gruppen om etablering av et nytt lege- og 
fysioterapisenter. Politisk nivå er fortløpende orientert om de endrede forutsetninger. Det fremmes en 
egen sak med forslag til avtaler som innebærer utflytting av de aktuelle tjenester og nylokalisering til 
bygg på nabotomt.

4. I vedtatt økonomiplan er det avsatt 18,2 mill. kroner i 2008 priser til nytt administrasjonsbygg mv (i 
rådmannens saksframlegg er det estimert et investeringsbehov på 20,7 mill. kroner og her er det i 
budsjettforslaget et avvik mellom investeringsoppsettet og premissene).

Følgende forhold er ikke tilstrekkelig hensyntatt i økonomiplanrammen:

1) etablering av familiesentral 
2) samlokalisering av Helse-, rehabilitering og barnevern med PPT 
3) et tilstrekkelig antall arbeidsplasser til administrasjon og vertskommune.

Rådmannen er derfor avhengig av nye politiske rammevedtak før en kan gå videre med 
forprosjekteringen.

Rådmannen har underveis i arbeidet med utredningen konsultert den politiske arbeidsgruppen 
bestående av Ole Tronstad, Ida Stuberg og Harald Ness. For ordens skyld presiseres at utredning og 
innstilling i saken er rådmannens ansvar.



Nærmere om utredningsarbeidet.

Organisering av utredningen. Rapportering.

Vi har i utgangspunktet gjennomført utredningsarbeidet innenfor rammen av et felles 
utredningsprosjekt i samarbeide med fylkeskommunen v/videregående skole mv, Inderøyhallen A/L og 
Inderøy kommune. (Kulturcampus)

En styringsgruppe ledet av rådmannen har forestått utredningsarbeidet. Øvrige medlemmer av 
styringsgruppen har vært rektor Åse Bergene IVGS, Bygge- og eiendomssjef i NTFK Rune Venås og daglig 
leder Bård Årnes, Inderøyhallen A/L. Rune Gjermo, NTFK, har vært prosjektleder.  Som arkitekter har 
vært engasjert arkitektfirmaet Letnes A/S.

Rådmannen har fortløpende rapportert til politisk nivå om utviklingen i utredningsarbeidet. 

Hovedprosjektet er tredelt:

1. Delprosjekt 1: Overordnet plan for området. (Venna) Utviklingsmuligheter er skissert i et 50-
årsperspektiv.

2. Delprosjekt 2: Rom/funksjonsprogram inkl skisser for den videregående skolen, Kulturhuset, 
kulturskolen og Mint.

3. Delprosjekt 3: Nye arealer for administrative funksjoner i Inderøy kommune, inklusive arealer 
for økonomifunksjonen som flytter til Inderøy gjennom Invest-samarbeidet. Etter hvert også 
nye arealer til leger/fysioterapeuter som flytter ut av eksisterende helsehus.

Det vises til notat – sluttrapport for hovedprosjektet – datert 23.06.2009.

Rådmannen vil legge fram sak vedrørende delprosjekt 1 og 2 i septembermøtet. 

Utviklingsplanen for området og premisser for lokalisering av administrasjonsbygget.

Skisse til overordnet plan for området legges ved denne saken til orientering og som delpremiss 
for innstillingen. Som anført vil denne delen av utredningen bli lagt fram til behandling i 
septembermøtene. Rådmannen finner det likevel naturlig og nødvendig og relatere forslaget til 
lokalisering/utforming av administrasjonsbygget til utkast til overordnet plan.

Overordnet plan for området skisserer følgende prinsippløsninger vedrørende utnyttelse av 
Venna-området:

1. Omlegging av hovedinnfartsåre – med innkjørsel til området i grensen Solstad-tomta og nytt 
forretningsbygg helt sør.

2. Samfunnshusområdet dedikeres til fremtidige skoleformål og tilhørende idrettsanlegg.



3. Området kulturhus – videregående skole videreutvikles for videregående skole og kulturformål 
som nå.

4. Kommunal administrasjon og helsefunksjoner etableres i området ”rundt” nåværende 
Helsehus. ( i samsvar med vedtak i formannskapet – se foran)

5. Solstad-tomta – foreløpig uspesifisert for fremtidig offentlig formål.

Hovedutredningen har utredet alternative løsninger vedrørende administrasjonsbygget og 
muligheten for å knytte dette nærmere til videregående skole og kulturhus m.v.  

Lokalisering av administrasjonsbygg med lokaler for vertskommunefunksjoner til selve 
kulturhusområdet/m/videregående skole er vurdert som lite aktuelt.(felles bygg/påbygg eller 
lignende) De viktigste begrunnelser er: 1) et komplekst og uoversiktlig prosjekt både med 
hensyn til kostnader og fremdrift 2) mulig svekkelse av identitet – kulturhus for 
kulturformidling, videregående skole for undervisning og offentlig administrasjon med 
tilhørende funksjoner 3)  uoversiktlig for publikum og brukere  og 4) kommunens 
administrasjon  mister ”synergipotensialer”  muliggjort gjennom lokalisering i tilknytning til 
helsehuset.

Det foreliggende hovedalternativ vedrørende lokalisering av administrasjonsbygget er således i 
samsvar med de konklusjoner som er trukket i hovedutredningen og som det i hovedsak er 
enighet om i styringsgruppen.  I siste fase har diskusjonen i forhold til administrasjonsbygget – i 
forhold til ønsket om å ivareta mest mulig av kulturaksen – gått på 1) hvor langt nord mot 
videregående skole/kulturhus skal bygget trekkes og 2) hvorvidt administrasjonsbygget skal ha 
hovedinngang fra nord eller felles inngang med helsehuset. (to innganger) 

Nytt administrasjonsbygg med samling av funksjoner for helse- rehab, familiesentral mv. En 
beskrivelse av forutsetninger og forslag.

Det presiseres at det forslaget som presenteres er på skissenivå i forhold til funksjonsplasseringer og 
romprogram. Det videre forprosjektarbeidet vil klargjøre innholdet i detalj.

Løsningsforslag forutsetter at leger og fysioterapeuter flytter ut av helsehuset og etablerer ny 
virksomhet i nye lokaler vis a vis helsehuset. Nødvendige avtaler er så godt som ferdigstilt, men ikke 
underskrevet. (se egen sak)

Det presenteres to ”hovedalternativer” til bygningsmessige løsninger og utnyttelse  i denne saken.  I en 
fase har det vært vurdert å innlemme 3 etasje i Helsehuset for utnyttelse til kontorfasiliteter.  Dette er 
etter råd fra arkitekt forlatt på grunn av betydelig økonomisk risiko.  Det arbeides så langt ut fra at 
”ledige” lokaler i tredje etasje eventuelt kan benyttes til fjernarkiv.

Funksjoner/romprogram

Det er gjennomført kartlegging av behov for kontorplasser og  areal for fellesfunksjoner. Kartleggingen 
viser et behov for totalt ca 70 cellekontor og 5 kontorplasser i et service-mottak, møterom i tilknytning 
til cellekontorene, kantine/større møterom, nærarkiv, fjernarkiv, renholdssentral, mm.  

Sentraladm med nåværende lokaler i Samfunnshuset ca 30 kontorenheter



Vertskommune øk med nåværende lokaliteter i Steinkjer ca 20 konterenheter
Psykisk helse med nåværende lokaliteter spredt ca   4 kontorenheter
PP med nåværende lokaliteter Sakshaug skole ca   5 kontorenheter
Barnevern med nåværende lokaliteter Helsehuset ca   5 kontorenheter
Helsestasjon med nåværende lokaliteter i Helsehuset ca   4 kontorenheter
Øvrige diverse ledelse, politikk/ rehab, kultur/ ca   8 kontorenheter

Totalt ca 75 kontorenheter

Skisser til bygningsmessige løsninger, med lokalisering av funksjoner, er bearbeidet i flere faser. Dette 
har vært nødvendig for å kunne nærme seg de kostnadsrammer som så langt er lagt til grunn i 
økonomiplaner. Bearbeidingen har skjedd i dialog med representanter for brukersiden.  

Vedrørende funksjoner og romprogram tilføyes:

Tillitsvalgte

Organisasjonene/HTV – Fagforbund og Utdanningsforbindet  - har uttrykt ønske om felles 
lokalisering til administrasjonsbygg/Helsehus.  Fagforbundet har p.t tilhold i tredje etasje i 
Helsehuset. Utdanningsforbundet har tilhold i samfunnshuset.

Så langt legges til grunn at tillitsvalgtsapparatet tilbys lokaliteter som nå.  Dersom 
samfunnshuset eventuelt i fremtiden ikke er aktuelt for bruk, vil det være mulig å tilby andre 
lokaliteter i lokaler som fraflyttes i forbindelse med at helse-, rehab og barnevern 
samlokaliseres i Helsehuset.

Politikk.

Det planlegges for kontor for ordfører. Det planlegges for at hovedutvalgsmøter skal 
gjennomføres i lokalene. Det bygges ikke kommunestyresal.

Kultur. 

Nåværende leder for kultur og informasjonsenheten er i dag lokalisert til kulturhuset. Det 
legges til grunn at dette kontoret legges til administrasjonsbygget. Slik administrasjonen er 
organisert i dag – og antas i fremtiden – synes dette mest formålstjenlig. 

Data/IT-infrastruktur.

Rådmannen avventer et forslag til felles IKT-strategi for Invest-kommunene. Det anses 
overveiende sannsynlig at en IKT-strategi vil vektlegge felles drift. Det er således i liten grad 
tatt høyde for – arealmessig og kostnadsmessig – behov for spesielt ”beskyttede” rom for 
datautstyr. Den videre utredning vil eventuelt se nærmere på muligheten for et samarbeide 
med videregående på dette området.

Arkiver

Fjernarkiv forutsettes i utgangspunktet lagt til tredje etasje 



Kontorløsninger.

I utgangspunktet er beregnet bruk av cellekontorer og liten bruk av kontorlandskap. Det vil bli utredet 
videre i forprosjekteringen.  Standart cellekontor er 6 kvm – nybygget. Dette er gjennomførlig, men 
åpenbart noe knapt.

Andre forhold

Oppvarming.

Det arbeides med en egen sak vedrørende oppvarmingsløsning basert på en felles oppvarmingssentral 
som kan forsyne Vennaområdet. (samarbeide blant annet med fylkeskommunen)  Denne saken vil vi 
ikke kunne få frem før i septembermøtene. Det er uklart om prosjektet vil nødvendiggjøre investeringer 
i kommunal regi eller om det vil være naturlig å overlate til andre å ta denne. 

Universell utforming.

Dette vil det naturlig bli arbeidet videre med. Det legges til grunn at lovkrav selvsagt vil bli 
etterkommet.

Parkering/grøntareal.

Det foreløpige konseptet innebærer at en del grøntareal vil måtte taes til parkering. Ansatte vil måtte 
forberede seg på å bruke tilgjengelige parkeringsplasser i området Samfunnshuset – Kulturhuset.

Administrasjonsbygg og ytre utforming/arkitektur.

Rådmannen har lagt til grunn – ref formannskapssak 0053/08 – at administrasjonsbygget ”skal 
tilfredsstille strenge krav til kostnadseffektivitet, brukervennlighet og miljø.” Gjeldende eller mulige 
rammer gis svært lite rom for å ta andre hensyn enn dette.

Det er nødvendig i denne forbindelse å tydeliggjøre hvilken arkitektonisk utfordring det vil være å finne 
de gode løsninger med de forutsetninger som er gitt i området. Det gjenstår å se hvilke valgmuligheter 
kommunen etter hvert vil stå overfor i så henseende.

Arkitektens forslag til alternative ”bygningsmessige” hovedløsninger.

Det vises til vedlagte skisser og beskrivelse fra arkitekt. 

Det er i siste fase lagt fram to hovedalternativer. Begge forutsetter et nybygg nord for helsehuset, som 
bindes sammen med helsehuset ved klimatiserte gangsoner:

Alternativ 1. Nytt administrasjonsbygg med klimatisert gangforbindelse over til 2. etg. i helsehuset. 
Hovedinngang plasseres i nytt administrasjonsbygg (i nord). Egen inngang til helsehuset fra sør.
Foreløpig kostnadsanslag 26,6 mill. kroner. (eksklusive eventuelt inventar, eksklusive renter, og 
omlegging veg til området)

Alternativ 2. Nytt administrasjonsbygg tilknyttes helsehuset med klimatisert gangforbindelse i to
etasjer. Felles hovedinngang for hele komplekset legges til eksisterende hovedinngang i helsehuset (i 



sør). Ellers er løsningen i prinsippet likt Alt. 1. Foreløpig kostnadsanslag 26,4 mill. kroner. (eksklusive 
eventuelt inventar, eksklusive renter, og omlegging veg til området)

Nybygget er i begge alternativene anslått til vel 19 mill. kroner og ombygging i helsehuset til vel 7 mill. 
kroner. 

Det er ikke inntatt kostnader til eventuell etterisolering i Helsehuset – anslått til ca 1 mill. kroner.

Det er ikke tatt inn kostnader til løst inventar – anslått til 1,64 mill. kroner ved utrustning av samtlige 
kontorer.

I begge alternativene er helse/rehab, familiesentral og PPT lokalisert i 1. etg i helsehuset. Deler av 2. 
etg. i helsehuset utnyttes til felles kantine, møterom, kontorer. De fleste funksjonene som i dag 
befinner seg i Samfunnshuset og økonomiavdelingen, som midlertidig er lokalisert i Rådhuset i 
Steinkjer, lokaliseres i nytt administrasjonsbygg. 

Vurdering

Forutsetningen om at nye administrasjonsarealer skal bygges i tilknytning til eksisterende helsehus byr 
på både utfordringer og muligheter.  

Slik helsehuset er utformet, er det vanskelig å finne en fornuftig løsning med direkte påbygg. Derfor går 
forslaget ut på å etablere et eget bygg for administrative funksjoner, som knyttes sammen med 
helsehuset ved klimatiserte gangsoner.  

Tilknytningen samler flere kommunale funksjoner, og gir publikum tilgang til flere av kommunens 
tjenester i samme område. 

Begge alternative forslag er kompakte i forhold til funksjoner: helse/rehab/PPT samlokalisert i 1. etg. 
helsehus, administrasjon og økonomi samlokalisert i nybygg, felles kantine, flere felles møterom med 
mer.

Alternativ 1 har hovedinngang i nybygget. Løsningen underbygger opprinnelig idé om å understreke 
kulturkommune-identiteten gjennom en kulturakse med kulturhus, videregående skole og 
kommuneadministrasjon.

Helsehuset har i dette alternativet egen inngang vendt mot nytt lege-/fysioterapi-senter (helse-akse). 

Alternativ 2 har felles hovedinngang for hele komplekset mot sør i helsehuset.  I alternativet vil 
publikum kunne henvende seg ett sted for alle tjenestene i bygningskomplekset. Felles støttefunksjoner 
internt antas også å kunne organiseres enklere fra ett servicetorg.  Hovedinngangen vender mot nytt 
lege-/fysioterapi-/treningssenter, og knytter helsetilbudet sammen, på tross av lokalisering i ulike bygg. 

Økonomiske vurderinger.

Alternativene kommer i praksis likt ut når det gjelder investeringsbehov. 

En investering på 26,5 mill. kroner vil isolert sett gi en årlig økning i renter og avdrag på ca 1,9 mill. 
kroner under forutsetning av 50 års avskrivning og 5% rente.  Vertskommune økonomi  - med forbehold 
om at endelige avtaler ikke er inngått – kan forventes å bidra med ca kr. 300.000,- (Steinkjer kommune 
og Verrans andel) slik at den isolerte nettoeffekten kan anslås til ca 1,6 mill. kroner.



Grovt sett innebærer dette merkostnader i forhold til gjeldende økonomiplan på ca kr. 400.000,-pr. år. 
Forklaringen er knyttet til at prosjektet er utvidet med samling av helsefunksjoner og etablering av 
familiesentral.

Vi kan redusere investeringsvolumet med å redusere omfanget av samlokalisering av helsefunksjoner.  
Det er likevel snakk om relativt begrensede effekter og som vil svekke de langsiktige økonomiske og 
funksjonelle muligheter knyttet til samlokalisering.

En vurdering av totalkostnaden må ta i betraktning verdien av at lokaliteter som i dag benyttes av 
psykisk helse og PPT mv frigjøres for annet formål. 
Bemerk videre at kalkylen baserer seg på et langsiktig forventet rentenivå.  Det kortsiktige rentenivået 
er på ca 2,5%.  Hvis det kortsiktige rentenivået holder seg vil reduseres belastningen i regnskapene med 
vel kr. 600.000,-.

Rådmannen vil ut fra en samlet vurdering tilrå at forprosjektet og eventuelt hovedprosjekt 
videreføres på grunnlag av alternativ to  - med felles inngang og publikumsmottak i nåværende 
helsehus. Dette gir de beste muligheter i forhold til publikumsbetjening og de beste muligheter for å 
bygge opp et apparat for interne støttefunksjoner i tilknytning til dette. I dette ligger også en 
vurdering av at dette gir den beste driftsøkonomien over tid.

Konklusjon

Rådmannens forslag til prinsippløsning.

Rådmannen foreslår å arbeide videre med et forprosjekt som baserer seg på Alternativ 2.

Løsningsforslaget innebærer sammenfattet følgende prinsippløsning vedrørende bygningsmessig 
løsning, funksjoner, arealbehov, kostnadsrammer mv:

1. Det gjennomføres en samtidig realisering av administrasjonsbygg, etablering av familiesentral 
og samling hoveddelen av helse-, rehab-, og barnevern.

2. Et felles publikumsmottak og servicetorg. (også støttefunksjoner interntjenester)

3. Gjennomgang/tilknytning helsehus og administrasjonsbygg via 1 og 2 etg. 

4. Det etableres ikke kontorareal – kun tekniske rom – i tredje etasje i Helsehuset.

5. Gjennomsnittlig kontorstørrelse 6 kvm

6. Rådmannen ber om at det gis rom for en planleggingsramme på 28 mill. kroner som grunnlag 
for den videre prosjektering. Det vises til at kostnadsoverslagene fra arkitekt ikke inkluderer 
inventaranskaffelser mv.
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Kulturcampus - Inderøy

Skisseprosjektet har bestått av tre deler. Delprosjekt 1, 2 og 3.

• Delprosjekt 1: Overordnet plan for området. Utviklingsmuligheter er skissert i et 50-års
perspektiv.

• Delprosjekt 2: Rom/ funksjonsprogram inkl skisser for den videregående skolen, kulturhuset,
kulturskolen og MiNT

• Delprosjekt 3: Nye arealer for administrative funksjoner i Inderøy kommune, inklusive arealer for
økonomifunksjonen som flytter til Inderøy gjennom INVEST-samarbeidet.. Etter hvert også nye
arealer til leger/ fysioterapeuter som flytter ut av eksisterende helsehus.

Letnes arkitekter as har utført skisseprosjektet etter at de gikk av med seieren i konkurransen avsluttet i
desember 2009. Utførende arkitekt har vært Gyda Løken som avløste Kåre Herstad etter DP 1. Rolf
Gaarde har hatt rollen som prosjekteringsleder. Letnes har benyttet Stine Ruud fra Asplan Viak på
utomhusplaner.

Det ble inngått en kontrakt mellom Inderøy kommune og Letnes arkitekter as av format NS 8402,
prosjektering som regningsarbeider. Rammen ble satt til 300.000,- eks mva.

Det er pr 23.juni 2009 mottatt faktura for til sammen 301.500,-. Dette betraktes som å være i henhold
til forutsatt ramme.

Føringene som ligger i denne planen bør ligge til grunn for valgene som gjøres angående utvikling av
området.

Det virker som dette må deles i to prosjekter videre.

Programmet som ble utarbeidet, og deretter skissert, ble ikke i forhold til tilgjengelige
investeringsrammer. Følgende punkt legges til grunn:

K ulturcampus - Inderoy

1. En felles arena på kulturhuset for konserter, teater, MiNT, kulturskole og videregående skole.
Samarbeidsmodeller mellom kommune/ fylkeskommune bør utredes. Viser til eksempel fra Eid

'U
vidaregåande skule i Nordfjordeid og Operahuset Nordfjord. (0mtalt i Byggaktuelt 3-2009)

2. Undervisningsarealer for Inderøy videregående skole. Venna utvikles/ erstattes og Ormen
Lange oppgraderes med nye vinduer og etterisolering/ kledning. Utvidelse finansieres og
bygges av NTFK. Dette på grunn av at de nye arealene vil knyttes tett opp mot eksisterende
bygg som eies av fylkeskommunen.

• Leger og fysioterapeuter skal selv stå for etablering av nye lokaler.

• Behovet er definert som 52 cellekontor og 5 åpne arbeidsplasser i et servicetorg.
• Lavest investeringskostnad oppnås mest sannsynlig gjennom et tilbygg til eksisterende helsehus.

Side 1



• Investeringsramme er definert til 25 mill NOK

Jeg anbefaler følgende videreføring av delprosjekt 3:

Steinkjer 2009-06-23

Rune Gjermo

KuRurcampus - Inderey

1. Inderøy kommune utarbeider, med utgangspunkt i skisseprosjektet, en overordnet
kravspesifikasion tilpasset totalentreprisen. Det bør fokuseres på utnytting av helsehuset.

a. Tilbygget bør være generelt og fleksibelt med tanke på endring av brukerkrav over tid.
Viser til Byggforskseriens blad 344.110 "Tilpasningsdyktige kontorbygninger"

b. Ferdig 31.august
2. Prosjektkonkurranse gjennomføres som ett-trinns konkurranse med forhandling. Gjennom dette

kan tilbudene justeres/ tilpasses.
a. Kontrahering 2.november

3. Byggefase 1.desember — 15.juli

Det er viktig at man i beslutningen om eventuell realisering tar med nødvendige usikkerhetsvurderinger.
Dette gjelder både for grunnforhold, areal og kostnad. I en rammebetraktning for politisk behandling er
det fornuftig å legge inn en buffer på 15 %.

Side 2



























Inderøy kommune 
Inderøy kulturcmpus DPIII

Letnes Arkitektkontor AS, Verdal

Skjema forkalkyle
Alternativ 1

Oppdrag: Kulturcampus Inderøy DP III Utgave 1

Oppdragsgiver: Inderøy kommune Dato: 27.07.2009
Oppdragsnr: 2008,57 Oppdragsansvarlig: Gyda Løken

KOSTNADSSAMMENSTILLING

Kostnadskalkylen baserer seg på Holtes Byggsafe Kalkulasjonsnøkkelen 2009, Kontor bygg  311 normal standard

Areal nybygg 949 m2

SAMMENDRAG AV KOSTNADER Nybygg

kr/m2 BTA areal kostnad
1 Felleskostnader 1 027 949 974 315
2 Bygning 7 113 949 6 748 103
3 VVS 2 199 949 2 086 191
4 Elkraft 978 949 927 829
5 Tele- pg automatisering 313 949 296 943
6 Andre installasjoner 462 949 438 299

Huskostnad 12 092 949 11 471 680
7 Utendørs arbeider 2 108 949 2 000 000 Samme budsjett kostnad for alle alt.

Entreprisekostnader 14 200 949 13 471 680
8 Generelle kosnader 1 452 949 1 377 512

Byggekostnad 15 652 949 14 849 193
9 Spesielle kostnader 25% mva 3 411 949

Grunnkalkyle 19 063 949 18 085 209
Forventet tillegg 682 949 647 013 4% av grunnkalkyle
Forventet prosjektkostnad 19 745 949 18 732 222
Sikkerhetsmargin 546 949 517 990 3% av forventet
Avsetning første driftsår 82 949
Antatt pris pr m2 20 373 949 19 328 006

En reduksjon av romprogrammet med 50m2 tilsvarende 5 kontorer vil gi en innsparing på ca.1 mill.

Kulturcampus Inderøy  DP III

QuickTime™ og en
TIFF (LZW)-dekomprimerer

kreves for å se dette bildet.



Inderøy kommune 
Inderøy kulturcmpus DPIII

Øvrige bygningsmessige arbeider, lett ombygging og oppussing av eksisterende bygningsmasse

Kostnadskalkylen baserer seg på Holtes Byggsafe Kalkulasjonsnøkkelen 2009, Elementpriser ombygging

Byggekostnad Ombygning 2 916 603 *

SAMMENDRAG AV KOSTNADER Ombygging

kostnad
1 Felleskostnader 424 090
2 Bygning 2 916 603
3 VVS 908 057
4 Elkraft 403 856
5 Tele- pg automatisering 129 251
6 Andre installasjoner 190 779

Huskostnad 4 972 637
7 Utendørs arbeider 0 Medtatt i nybygg prisen

Entreprisekostnader 4 972 637
8 Generelle kosnader 351 678 10% av entreprisekostnader

Byggekostnad 5 324 315
9 Spesielle kostnader 25% mva 1 331 079

Grunnkalkyle 6 655 393
Forventet tillegg 147 408 4% av grunnkalkyle
Forventet prosjektkostnad 6 802 801
Sikkerhetsmargin 476 196 7% av forventet
Avsetning første driftsår 13 599
Snitt pris pr m2 ombygging 5 575 7 292 596

* Budsjettet for ombygging er satt opp med forholdstall basert kontorbygg, og med utgangspunkt i tall for pkt. 2.Bygning

Budsjett, antatt:
Samlet kostnad, Kulturcampus Inderøy DPIII 26 620 602 beløp inkl mva

Nye vinduer med lavenergiglass er medtatt på eksisterende bygg, og solavskjerming med markiser mot sør.  
Det forutsettes at lav U-verdi på vinduene kan kompensere for høy U-verdi på eksisterende vegger.
Innvendig etterisloering med 100mm mineralull vil gi et tillegg på budsjettkostnad på ca 1 mill.

Det er ikke medtatt skifting av eksisterende innvendige dører.  Dette vil gi en merkostnad på 1,35 mill på kostnadsoppsettet.

Budsjett kostnad for løst inventar på 1,64 mill er ikke inkludert i kostnadsoppsettet.

Letnes Arkitektkontor AS
Verdal 27.juli 2009

Gyda Løken
Arkitekt/saksbehandler
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