
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk
Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen

Dato: 25.08.2009

Tidspunkt: 08:30  -  13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Rep. Navn Rep.
Per Ørjan Hansen SP Maria Aune KRF
Håvard Okkenhaug SP Kjetil Helgesen SP
Siren Tvedt H Olav Holmen AP
Liv Inger Kvam Frøseth AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.
Anne Stornes V

Merknader: Møteprotokoll fra Hovedutvalg Natur 25.08.09 ble delt ut i møtet.

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann
Bente Molde
Jorid Melhus
Finn Madsen

Enhetsleder 
Pleie- og omsorgsleder
Kommunalsjef



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Per Ørjan Hansen Olav Holmen Anne Stornes

Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Unntatt
off.

PS 38/09 Rapport fra salgs- og skjenkekontroll 11.07.09

PS 39/09 Temasak
PS 40/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 5/09 Elstrordinært tilskudd til kommuner som bosetter enslige 
mindreårige flyktninger i 2009

PS 41/09 Ordføreren orienterer
PS 42/09 Dagtilbud demente.

PS 43/09 Klage på driftsavtale fysioterapeut X
PS 44/09 Avtaler med leger og fyioterapeuter om grunnlag for etablering av 

nytt lege og fysioterapisenter m.v.

PS 45/09 Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, 
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern 
og PPT.
Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av 

planskisser.



PS 38/09 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.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

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

PS 39/09 Temasak

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

Temasak: Rusmiddelpolitisk Handlingsplan

Enhetsleder for helse, rehab. og barnevern, Bente Molde, orienterte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 40/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009 :

Rådmannens skriftlige orientering for august ble delt ut i gruppemøter.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

Redegjørelsen tatt til orientering.



RS 5/09 Elstrordinært tilskudd til kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger 
i 2009

PS 41/09 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009 

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 42/09 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.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

Rådmannen  trakk pkt. 5 i forslaget til vedtak.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endring enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

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



9. Tilbudet opprettes fra 01.11.2009.

10. 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.

11. Brukerne betaler egenandel for opphold og skyss.

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

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

PS 43/09 Klage på driftsavtale fysioterapeut

PS 44/09 Avtaler med leger og fyioterapeuter 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.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

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.

PS 45/09 Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, 
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og PPT.

Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av 
planskisser.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009 



Avstemming

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

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

PS 46/09 Kommunelegestilling DMS (Distriktsmedisinsk senter)

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

Rådmannen foreslo slik endring i forslag til vedtak:
Pkt 6:
Rådmannen tilrår endring av punkt 6 i innstillinga:
Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges:
2 medlemmer:
2 personlige varamedlemmer:

Det ble fremmet følgende forslag:

Medlem ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
Medlem leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg folk



Avstemming:

Rådmannens endringsforslag og forslag på medlemmer enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009

1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om 100 % kommuneoverlegestilling 
fra 01.09.09.

2. Mosvik kommune inviteres med i samarbeidet.
3. Inderøy  kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale for ”Kommuneoverlege i 

Inn-Trøndelag” mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer datert 18.08.2009
4. Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er kommuneoverlege for Inderøy kommune. Oppnevningen 

gjelder med virkning fra og med 01.01.2010.  Fra samme tidspunkt opphører gjeldende 
funksjon som kommunelege 1 i Inderøy kommune.

5. Samarbeidet organiseres som ”vertskommune med folkevalgt nemnd” etter kommunelovens 
§28c

6. Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges: 
  Medlem: ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
  Medlem: leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg folk

7. Utgiftene er beregnet til kr 1.300.000,-, herav utgjør Inderøy kommunes andel ca kr. 
260.000,- jfr. forutsatt fordelingsnøkkel. Dette innarbeides i budsjettopplegget for 
2010.


