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Reguleringsplan for Straumen sentrum - Behandling etter høring.
Rådmannens forslag til vedtak
Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtas med kart og bestemmelser som vedlagt.

Behandling i Planutvalget - 20.04.2009
Tore Huseth foreslo slik endring i teksten i forslaget til Reguleringsbestemmelser – Straumen
sentrum:
Pkt. 2.1.1. Alternativ energi:
All bebyggelse med behov for oppvarming skal bygges med vannboren varme.
Pkt. 2.2.2. Spesialområdet for bevaring av bygningsmiljø i Straumen sentrum.
Siste setning i tredje avsnitt skal lyde:
Løsningene som velges skal harmonere med tradisjonell utforming.
Ragnar Nossum foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:
Østre del av Øvergata tas ut av plankartet.
Avstemming:
Tore Huseth sitt forslag til endring på flg. pkt:

Pkt. 2.1.1.: Enstemmig.
Pkt. 2.2.2.: Vedtatt mot 1 stemme.
Ragnar Nossum sitt forslag vedtatt mot 1 stemme.
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Planutvalget - 20.04.2009
Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtas med kart datert 16.04.09, bestemmelser som
vedlagt, men med slike endringer:
Forslag til Reguleringsbestemmelser – Straumen sentrum:
Pkt. 2.1.1. Alternativ energi:
All bebyggelse med behov for oppvarming skal bygges med vannboren varme.
Pkt. 2.2.2. Spesialområdet for bevaring av bygningsmiljø i Straumen sentrum.
Siste setning i tredje avsnitt skal lyde:
Løsningene som velges skal harmonere med tradisjonell utforming.
Østre del av Øvergata tas ut av plankartet.
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Forslag til plankart, datert 04.04.09
Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 04.04.09
Detaljkart - Nessjordet
Detaljkart Øvergata
Innspill til planarbeidet

Det vises for øvrig til tidligere saksframlegg, vedtak og kart som ligger tilgjengelig på
kommunens nettside (http://www.inderoy.kommune.no/index.php?cat=125211).
Ta kontakt med administrasjonen om det er ønskelig med utskrift av enkelte dokumenter.

Bakgrunn
Reguleringsplanen for Straumen sentrum lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.04.07 til
01.06.2007 i to ulike alternativer. Det kom inn til sammen 30 skriftlige innpill i forbindelse med
høringen og det påfølgende folkemøte.
Det ble, med noen forbehold om endring i bestemmelsene, ikke varslet innsigelser fra stats- eller
fylkesetatene til noen av de alternative reguleringsforslagene. Inderøy kommune kunne
imidlertid ikke på dette tidspunktet gjøre formelt sluttvedtak på reguleringsplanen fordi det ikke
var gjennomført arkeologiske registreringer på hele området slik som det var stilt krav om.
Siden formelt sluttvedtak på reguleringsplanen ikke var mulig, og det var behov for å gjøre
avklaringer om det videre arbeidet, gjorde kommunestyret i august 2007 følgende
prinsippvedtak:

Kommunestyret fatter følgende prinsippvedtak/føring for reguleringsplanen:
-

Som hovedløsning for trafikk, arealbruk og grøntstruktur velges ”Alternativ 1”som
planløsning for Nessjordet
Området B-1, B-2 og B-3 reguleres om til generelt byggeområde hvor det inntil videre
åpnes for både bolig, forretning og offentlig bebyggelse.

Alternativ 1 er løsningen uten rundkjøring på riksvegen (jfr. plankart tilgjengelig fra nettsiden)
De arkeologiske forundersøkelsene har påvist tre områder med noen mindre funn.
Riksantikvaren har gjort vedtak om at område kan frigis for utbygging, men det stilles krav om
arkeologisk utgraving av de registreringene som er gjort. Utgravinger kan ikke gjennomføres før
det er vedtatt en reguleringsplan for området.
I januar 2008 vedtok formannskapet å gjennomføre en prosjektkonkurranse rettet mot utbyggere
og eiendomsutviklere. Det ble da besluttet å utsette sluttvedtak på reguleringsplanen til etter at
konkurransen var gjennomført. Dette for ikke å binde opp konkurransedeltakerne til en fastlagt
løsning men å gi frihet i forhold til nye kreative løsninger.
Konkurransen er nå som kjent gjennomført og avsluttet med ett premiert forslag.
Det er i samsvar med konkurranseprogrammet startet forhandlinger med Grande Eiendom som
står bak det premierte forslaget til utbyggingsløsning på Nessjordet. Det er gjennomført et første
forhandlingsmøte.
Det er uklart hvor lang tid det vil ta før et eventuelt forhandlingsresultat kan foreligge og legges
frem for politisk behandling.
Det legges derfor opp til en reguleringsplanbehandling som i denne omgang ikke tar ”endelig
standpunkt” til utforming av den såkalte ”Nærings-/Sentrumstomta” på Nessjordet - herunder
valg av vegløsninger til og fra området.

Vurdering
Hovedgrep i forhold til regulering av Nessjordet
Vi har behov for å få vedtatt reguleringsplanen for Straumen sentrum (bolig og
sentrumsområdene) bl.a. for å ha et bedre verktøy for styring av byggesakene (jfr. flere
vanskelige byggesaker bl.a på Einhaugen). Det er også på tide å komme i gang med siste del av
opprustingen av Øvergata – valg av hovedløsning på denne strekningen.
Vi har behov for et reguleringsvedtak på Nessjordet for å få gjennomført utgravingene av
arkeologiske funn og å ha mulighet for å kunne starte boligutbygging dersom prosessen rundt
salg og planløsning på sentrumstomta drar ut i tid.
Det er fortsatt mange usikkerhetsfaktorer omkring løsningen på sentrumstomta både i forhold til
endelig planløsning (jfr. juryens kommentarer), i forhold til økonomisk avtale med utbygger, og
i forhold til medfinansiering fra Statens vegvesen/Fylkeskommunen.

På bakgrunn av dette foreslår administrasjonen å fremme reguleringsplanen til behandling med
følgende løsning:
-

De delene av Nessjordet som omhandler boligarealer er stort sett samsvarende mellom
kommunens foreslåtte reguleringsplan og forslaget fra Grande/Letnes. Løsningen for
disse arealene kan vedtas endelig og vi har med det gitt oss selv mulighet til å kunne
starte med boligbygging - eventuelt med en midlertidig adkomstveg til området.

-

De delene som omhandler sentrumsområdet (Ness) vedtas som et generelt byggeområde
/ sentrumsområde - hvor det fortsatt er åpent for begge alternative kryssløsningene uten
at endelig løsningen er fastlåst. Vi har da en vedtatt reguleringsplan og kan få
gjennomført de arkeologiske utgravingene. Samtidig har ikke kommunen bundet seg til
løsningsforslaget fra Grande/Letnes.

Det må da jobbes videre med en detaljplan for sentrumsområdet hvor den endelige
kryssløsningen avgjøres og konsept for fotgjengerkryssing avgjøres. En bør da også få på plass
en detaljplan for sammenbindingen via Meieribakken.
I konkurranseforslaget er det beskrevet at konseptet er åpent både i forhold til å innarbeide en
eventuell fotgjengerundergang og i forhold til alternative kryssløsningen på riksvegen.
Det må også søkes avklart i hvor stor grad Statens vegvesen og Fylkeskommunens vil bidra i
finansiering av eventuell rundkjøring og undergang før det tas avgjørelse om løsning.
Private tomter /vegføring forbi tunet på Ness (B-4)
I forbindelse med kjøp av Nessjordet beholdt grunneier Anton Næss 2 regulerte tomter som
ligger inntil tunet på sør og østsiden. I tillegg har grunneier fra kjøpekontrakten rett til å
reservere en 3. tomt fra utbyggingsområdet. I reguleringsprosessen har vi hatt en muntlig avtale
med grunneier om at vi i planen kan vurdere andre plasseringer av de to fastlagte tomtene,
dersom det totalt sett kan gi en bedre planløsning.
Den optimale veglinjen opp til eneboligtomtene i område B-6, ut fra stigningsforhold og
kurvatur, har vi vurdert har gått nært inntil tunet over den ene tomta. I og med at
konkurranseforslaget fra Letnes/Grande har en litt annen vegstruktur enn reguleringsplanen –
enten man velger den ene eller andre kryssløsningen (jfr. skisserte veger på det nye plankartet),
kan vi nå få til en brukbar løsning også ved å ”svinge” vegen rundt tomtene.
Vegen blir noe brattere og får noe dårligere kurvatur enn opprinnelig, men vi mener det
fremlagte forslaget totalt sett blir en god nok løsning for alle parter. Tomtene til Ness vil da
ligge samlet rundt hovedtunet, adskilt fra resten av utbyggingsfeltene. Løsningen innebærer
noen mindre justeringer av tomtegrensene.
Reguleringsbestemmelser.
Juridisk avdeling hos fylkesmann har en rekke krav om endring i forhold til
reguleringsbestemmelsene. Bl.a er krav i forhold til tilknytning til fjernvarmeanlegg (pkt 2.1.1),
krav om parkeringskjeller på sikt (pkt 2.1.3), krav om tilrettelegging for ungdomsboliger (pkt.
2.1.5), som politisk ble vedtatt som tillegg til bestemmelsen

Valg av løsning for østre del av Øvergata (mot Straumbrua):
Løsningen for den østre delen av Øvergata lå ute til offentlig ettersyn med to alternativer:
Alternativ 1 i reguleringsplanen med 4,5 m vegbredde og 2 m fortau (smal tovegskjørt
veg). Denne løsningen har beboerne i gatestrekningen gått sterkt i mot. Dette først og
fremst på grunn av den totale vegbredden på 6,5 m og at det dermed blir trangt mellom
husene og vegen.
Alternativ 2 i reguleringsplanen med vegbredde 3 m og fortau på 2 m. Dette innbærer at
vegstrekningen må skiltes som envegskjøring.
Siden planen lå ute til offentlig ettersyn er det gjennomført nykartlegging som har supplert
plankartet med div tilbygg mot vegen. Dette viser at det på enkelte steder er vesentlig trangere
enn det opprinnelige plankartet viste. Dette ble også påpekt av beboerne i området.
Det er også gjennomført trafikktellinger høsten 2007. Øvre del av Øvergata (ved banken) hadde
da gjennomsnittstrafikk på 1301 biler i døgnet, og nedre del av gata (øst for Prix) hadde
gjennomsnittstrafikk på 611 biler i døgnet.
Begge alternativene som lå ute til offentlig ettersyn innebærer inngrep i eiendommen Øvergata
25 (Jan Sakshaug). Han har i innspill til planen gått sterkt i mot at noe av hans tomt berøres
direkte av veganlegget. Det påpekes at ved å gjøre enkle endringer av eksisterende anlegg ved
Prix, kan en unngå å måtte gjøre inngrep på noen av de private tomtene i Øvergata.
Opprustingen av parkeringsplassen ved Prix ble gjennomført etter en eldre reguleringsplan.
Beboerne i Øvergata var den gang ikke klar over at reguleringsplanen medførte inngrep i
tomtene deres før anleggsarbeidet var igangsatt ved Prix og en da så retningen på kantsteinen
som ble satt. Det ble protestert umiddelbart fra tomte-eierne, og det ble under anleggsarbeidet
gjort noen justeringer slik at det skulle være mulig å komme forbi med fortauet samtidig som det
var mulig med tovegs biltrafikk videre i Øvergata. Det ble som et kompromiss godtatt et mindre
inngrep i den Øvergata 25 for å få til en gjennomførbar løsning.
Uten fullt grunnerver fra Øvergata 25 vil denne løsningen medføre at en får en innsnevring i
fortsettelsen av fortauet i ca 20 m lengde.
På bakgrunn av innspill som har kommet inn og supplering av kartgrunnlaget ser vi etter hvert at
alternativ 1 med fortau og tovegs trafikk er vanskelig gjennomførbart. Vi mener det derfor i
praksis er to gjennomførbare løsninger:
Alternativ 2, ombygging til vegbredde 3 m med fortau 2m og envegskjøring. Fortauet vil
medføre enten ombygging av eksisterende anlegg ved Prix, innsnevring av fortauet eller
inngrep i privat eiendom på Øvergata nr 25.
Alternativ 3, ombygging til miljøgate / gatetun uten fortau, med fartshindringer. Fortauet
stoppes da ved Øvergata 25.
En løsning med innsnevret fortau vil bli en dårlig løsning som brukerne ikke kommer til å være
fornøyd med. Inngrep i privat grunn - som eventuelt betinger ekspropriasjon – er det selvsagt
ønskelig å unngå så lenge det finnes realistiske alternative løsninger.

Vår konklusjon er at om en skal ha fortau videre i Øvergata innebærer dette at eksisterende
anlegg utenfor Prix må byggs om. Retningen på vegbanen må forskyves fra og med enden av
dagens handikapp-parkering fram til Øvergata 25. Totalt ca 80 løpemeter kantstein på begge
sider av veg og fortau må tas igjen. Kostnaden anslås til ca 30 - 40 000 kr.
Ved alternativ 3 - uten fortau - vil en kunne spare inn ca 35 000 ved at en unngår ombygging av
det eksisterende anlegget og ca 50 000 på kantsteinsetting i fortauet fram mot Straumbrua.
Kostnaden på selve miljøgata må en regne en del titusen til (ekstra fartsreduserende tiltak,
steinsetting av gateløpet med mer) - alt avhengig av hvilken standard en ønsker å legge seg på.
Den største ulempen ved innføring av envegskjøring er at all trafikk fra boligene på strekningen
må gå opp hele Øvergata og at buss- og tungtrafikken trafikken må reguleres slik at en unngår
kjøring inn i øvre del av gata. Det finnes ikke gode snumuligheter ved Prix og Meieribakke er
lite egnet for store biler og busser. Statens vegvesen og Fylkeskommunen har anbefalt miljøgate
som en fleksibel og funksjonell løsning.
Den største fordelen med envegskjøring er at en kan bruke en smalere vegbane og stoppe
utkjøringen i dagens kryss på riksvegen som har en dårlig utforming og oppleves som
trafikkfarlig.
Alternativ 2 – envegskjørt gate m/fortau

Alternativ 3 – miljøgate uten fortau

Redusert trafikkmengde med ca 300 biler i østre
del av Øvergata – tilsvarende økning i vestre del

Redusert trafikkmengde med x antall prosent som
følge av trafikkhindringer/fartsreduksjon.

Lengre veg for biltrafikken som skal mot Røra.

Tilsvarende kortere veg for trafikken mot Røra

ca 50 000 kr dyrere utbygging

Tilsvarende rimeligere

Sikrere for fotgjengere med fortau enn uten.

Tilsvarende mer fartsdemping ~ gangfart.

Stopper utkjøringen av biltrafikk ved Straumbrua
– dette er en trafikksikkerhetsgevinst siden
krysset er lite egnet for utkjøring.
Mer kronglete for busstrafikken – kan ikke kjøre
inn fra vestsiden (ved banken).

Mindre behov for trafikkregulering og skilting.

Mange adkomster over fortauet som får større
stigningsforhold med enn uten fortau.

Tilsvarende lettere å bygge adkomstene

Oppsummering - Øvergata:
Begge alternativene har både fordeler og ulemper. Selv om envegskjøring gir noen
trafikkmessige utfordringer velger rådmannen her å legge størst vekt på beboernes ønske og
trafikksikkerhetselementet. Rådmannens forslag i reguleringsplanen er ombygging av anlegget
ved Prix og envegskjøring inn fra Straumbrua.
Øvrige innspill og endringer i reguleringsplanen:

Innspill på tema som har gått på overordna tilnærminger ble drøftet og vurdert i
saksframlegget til kommunestyret i august 2007. Dette gjaldt tema som; ”Visjoner for
Straumen og Nessjordet / Forhold til ”gamle” Straumen”, ”Tidsbruk på reguleringsarbeidet”,
”Behovsanalyse for arealbruken”, ”Næringsareal ned mot Børgin”, ”Bredere grøntsone mot
Børgin”, ”Senking av riksvegen (traug)”. Det vises til saksframlegg og vedtak til denne saken
tilgjengelig fra kommunens nettside.
(http://img.custompublish.com/getfile.php/868237.1220.vsvvaewxdp/Sakframlegg+Prinsippvedtak.pdf).
Av øvrige innspill på store og små forhold i reguleringsplanen blir for omfattende å
sammenfatte disse i saksframlegget. Oversikt over innspillene finnes i vedlegg 4 og kopier av
samtlige innspill er lagt tilgjengelig via kommunens nettside.
Videre i saksframlegget blir det kommentert særskilte viktige tema og innspill som har gjør at vi
har anbefalt endringer i planen.
Områder og bestemmelser til bevaring av bebyggelse og anlegg:
Riksantikvaren stiller som krav at det må være reguleringsbestemmelser knyttet til
spesialområdet for gravhaugen ved Inderøyheimen. Dette er et absolutt krav og innarbeides i
reguleringsbestemmelsene.
Liv Lange som eier Lehnhaugvegen 6 har stor interesse for bevaring av de gamle bygningene på
eiendommen. Hun ønsker at eiendommen reguleres til bevaring slik at husene også i framtiden
kan bevares tilnærmet slik de er.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har i sin uttalelse for nyere tids kulturminner innspill på at
flere av de gamle bygningene på Straumen burde vært regulert til bevaringsområde. Dette
gjelder spesielt noen bygninger ved brufoten, på Lehnhaugen og en bygning i Sandvågen. Det
blir også foreslått noen innstramminger i reguleringsbestemmelsene for verneområdene.
Vi kan ikke legge vernestatus på eiendommer i sluttvedtaket uten at planen har vært på nytt
offentlig ettersyn slik at de berørte får mulighet til å uttale seg. Vi foreslår i stedet å ta inn en
egen bestemmelse i forhold til SEFRAK registrerte bygninger (eldre enn 1900). Vi foreslår også
å ta til følge en del av innspillene på bestemmelser for den verneverdige bebyggelsen i
Straumen. (Bestemmelsenes pkt 1.9, 2.2.1 og 2.2.2)
På bakgrunn av innspillet foreslås det at eiendommen til Liv Lange på Lehnhaugen reguleres til
bevaringsformål – siden dette er etter eiers eget ønske.

Sjøområdene/Småbåthavna:
Fylkesmannens miljøvernavdeling setter i sin uttalelse som et krav at det må settes et absolutt
tak ved dagens antall båtplasser (57 plasser) og at arealet begrenses til de 7 daa som er avsatt i
dag. De mener fortsatt dagens lokalisering ikke er noen fremtidsretta plass for småbåthavn på
Straumen.

Straumen båtforening har i innspill fra juni 2008 protester i forhold til rammene som
reguleringsplanen og Fylkesmannens setter til mulig framtidige utvidelser. De ønsker ikke noe
tak på antall båtplasser og at reguleringsplanen åpner for utvidelse av anlegget.
Grande/Letnes har i sitt konkurranseforslag for Nessjordet foreslått en utfylling av strandlina
med badestrand og gjestebrygge. Vi mener dette er et godt forslag men en slik type endring
gjør det nødvendig med et nytt offentlig ettersyn.
Vi har forståelse for båtforeningens ønsker, men dette blir selvfølgelig i klart konflikt med
fylkesmannens uttalelser. Vårt forslag er at en i denne omgang tar sjøområdene ut fra
reguleringsplanen. Det vil da være kommunedelplan for Straumen som gjelder for disse
områdene. En må eventuelt komme tilbake til forslagene fra Grande/Letnes og båtforeningen i
en senere reguleringsprosess hvor en tar med utfylling i sjøen og gjør en vurdering av utvidelse
av småbåthavna og en eventuell ny megling med Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Vi kan uansett ikke la problematikken rundt småbåthavna forsinke plan- og
utbyggingsprosessen for resten av Nessjordet.
Utbyggingsprosjektet i Strandvegen
Planutvalgets tidligere vedtak om å tillate leilighetsbygg på Strandvegen 7 og 9 innebærer at
reguleringsplanen burde ha fått endret formål for disse tomtene som i vedlagt forslag er
regulert til eneboligbebyggelse.
Saken er imidlertid påklaget. Så lenge klagen ikke er ferdigbehandlet råder fylkesmannen til at
det ikke foretas noen endringer. Selv om det har vært en omfattende prosess i behandling av
dispensasjonen og byggesaken er det tvilsomt om dette juridisk oppfyller kravet om offentlig
ettersyn til en reguleringsendring. Reguleringsvedtaket vil da ikke holde ved en eventuell klage
på reguleringsplanen.
Juridisk avdeling hos fylkesmannen har i tillegg rådet oss til å gi en nærmere definisjon eller
henvisning i forhold til begrepet ”enebolig”, jfr bestemmelsenes pkt 1.9.
Regulerte landbruksområder:
Riksantikvaren krever at alle områder med dyrkajord som omfattes av en reguleringsplanen
skal registreres med tanke på skjulte kulturminner i grunnen. Dette selv om områdene
reguleres til uforandret bruk – landbruk. Registreringer på dyrkajord er relativt omfattende
med flateavdekking tilsvarende det som er gjennomført på Nessjordet.
Pålegget virker meningsløst og vi har tatt opp dette med kulturminnemyndighetene. Selv om vi
møter forståelse for problemstillingen på fylkesnivå, så ligger retningslinjene fra Riksantikvaren
fortsatt fast. Det er utelukket for kommunen koste flateavdekking på privat grunn og eneste
alternativ er da å ta områdene ut av planen. Resultatet blir et ”hull” i plankartet hvor den
gamle reguleringsplanen skal gjelde i stede for den nye.
Spesialområde park/bryggeanlegg (Rødbrygga)
I reguleringsforslaget er området rundt Rødbrygga regulert til spesialområde for
park/bryggeanlegg. Hensikten var å på sikt åpne for utvikling av dette arealet som er ett av de
mest sentrale gjenværende kontaktpunkt Straumen har med sjøen og selve
tidevannstrømmen.

I reguleringsforslaget var det tatt med områdene ut i sjøen på begge sider og foran Rødbrygga
med tanke på et større gjestebryggeanlegg, kanskje med en framtidig sammenknytning mot
Muustrøparken/ Flyndra fra sjøsiden.
Arealet vest for Rødbrygga i privat eie og grunneier er på ingen måte interessert i endret
arealbruk på sin eiendom.
Vi foreslår på bakgrunn av dette å redusere området til å omfatte området fra Rødbrygga til
Grønbrygga. Dette gir åpning for et mindre båtanlegg og parkmessig opparbeidelse av tomta .
Et større anlegg som har konsekvenser for flere eiendommer vil uansett måtte gjennomgå en
egen reguleringsprosess.
Parkeringsplassen ved ”Flyndra”
Straumen Vel har sammen med flere samarbeidspartnere fått utarbeidet en planløsning for
bl.a dagens parkeringsplass ved Flyndra. Forslaget går ut på å sette av 2 parkeringsplasser for
handikappede og at resten omarbeides med beplantning, benker og bord.
Hensikten med tiltaket er å forskjønne området ved Flyndra og å redusere biltrafikken i
Nergata. Turister må da parkere ved Rødbrygga eller ved Prix, mens bevegelseshemmede har
en mulighet til å kjøre helt fram til Muustrøparken.
Vi foreslår at reguleringsplanen åpner for denne løsningen, og at deler av dagens
parkeringsplass reguleres om til park. Vi anser dette som en mindre endring som kan
gjennomføres uten ny offentlig høring.
Bruk av Ringstu i Muustrøparken
Stiftelsen Ringstu disponerer i dag deler av andre etasje på Ringstu til
kontor/næringsvirksomhet. Dette strider i prinsippet med gjeldende reguleringsplan hvor
Ringstu står på et friområde og er beskrevet brukt til ”møteplass for lag og foreninger og gi
tilhold for barn fra skoler og barnehager som et ytre klasserom”.
I følge stiftelsen er de helt avhengig av leieinntekter for å få til stabil og langsiktig drift av
bygget.
Vi har tiltro til at stiftelsen selv kan styre en slik bruk av Ringstu, og at det ikke går utover de
opprinnelige intensjonene. Vi foreslår derfor at det i bestemmelsene åpnes for begrenset
utleie til kontor/næring i 2. etasje på Ringstu.

Oppsummering
I forhold til planforslag utlagt til offentlig ettersyn er det foreslått og innarbeidet i vedlagt kart
og bestemmelser følgende endringer:
-

-

Områdene B1, B2 og B3 er avsatt til generelt byggeområde slik at det også er åpnet for
annen type bebyggelse enn bolig (jfr kommunestyrevedtak fra august 2007)
Området FKB-1 og parkeringsområdene med tilhørende bestemmelser endres til
generelt byggeområde (sentrumsfunksjoner) som skal detaljplanlegges videre før det
tas endelig stilling til vegtraseer og kryssløsning i en samlet plan for dette området.
Bestemmelsene for dette området omgjøres til retningslinjer for planarbeidet.
Område B4 utvides og vegtraseen legges om for å tilpasses eksisterende
eiendomsforhold ved tunet på Nessgården.
Østre del av Øvergata reguleres til smal envegskjørt gate og deler av veganlegget ved
Prix foreslås ombygget.
Vegareal i Øvergata og Svingen er justert i samsvar med eksisterende forhold etter
nykartlegging.
Landdelene av småbåthavna og avgrensing av B-2 er justert i forhold forslag fra
Grande/Letnes .
Sjøområdene og småbåthavna tas ut av planen slik at det ikke legges nye føringer for
disse områdene enn det som allerede gjelder i Kommunedelplan for Straumen.
Regulerte landbruksområder tas ut av planen etter krav fra kulturminnemyndighetene.
Parkeringsplassen ved Muustrøparken (ved Flyndra) reduseres i samsvar med innspill
fra Straumen velforening.
Spesialområde for Park/brygge ved Rødbrygga reduseres i omfang etter krav fra berørt
grunneier.
Eiendommen gnr. 1 bnr. 2 (Liv Lange) reguleres til bevaring.
Plankart og tegnforklaring suppleres med opplysninger i samsvar med innspill fra
Fylkesmannen.
Bestemmelsenes pkt. 1.1, 1.2, 1.4, 1.13, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.2.3, 2.3.1 er endret i
samsvar med krav fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Bestemmelsenes pkt 1.9 er supplert med henvisning til definisjon av begrepet enebolig
etter råd fra Fylkesmannens juridiske avdeling.
Nytt pkt. 2.2.5 er tatt inn i bestemmelsene etter krav fra Riksantikvaren.
Bestemmelsenes pkt. 2.1.2 om rekkefølgekrav er justert som følge av krav fra
Riksantikvaren og som følge av at vegkryss og fotgjengerundergang er tatt ut av planen.
Bestemmelsenes pkt. 2.1.4 er supplert med bestemmelser om maksimal kotehøyde for
eneboligtomtene i B-6, etter innspill fra Nessveet velforening.
Bestemmelsenes pkt 1.9 og 2.2.1 er gjort noe rundere i forhold til å tillate andre
takformer enn saltak på tilbygg.
Bestemmelsenes pkt 1.9, 2.2.1 og 2.2.2 har fått nye avsnitt og ordlyd etter innspill fra
Nord-Trøndelag fylkeskommune (nyere tids kulturminner).
Bestemmelsenes pkt 2.3.1 vedrørende Ringstu er endret som følge av innspill fra
Fylkesmann og Stiftelsen Ringstu.

Konklusjon
Reguleringsplanen gir med dette forslaget ikke noen endelig løsning for Nessjordet. Det er
imidlertid et viktig skritt på vegen videre. Det gir oss mulighet til å ferdigstille de arkeologiske
utgravingene, jobbe videre med planløsning, valg av utbygger og finansiering av veganleggene
for sentrumsområdet.
Det gir oss samtidig mulighet til å komme i gang med boligutbygging via en eventuelt
midlertidig adkomst. Denne kan gå via Krokvegen og dagens undergang, tilknyttes nedre del av
Nessveet eller direkte på rv. 755.
Reguleringsarbeidet er på ingen måte avsluttet med dette vedtaket. Det vil bli jobbet
kontinuerlig videre i forhold til de elementene som det ikke er tatt stilling til eller som er
uavklart i planen nå.
Det vil bli nye revideringer av hele planområdet etter hvert som detaljene for Nessjordet og
problematikken med båthavna faller på plass.
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Inderøy Kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER - STRAUMEN SENTRUM
Dato: 04.04.09
Forslag revidert etter offentlig ettersyn

1. Fellesbestemmelser gjeldende for hele planområdet.
1.1. Området reguleres til:
Byggeområder (§25 1. ledd nr. 1)
- Generelt byggeområde (uspesifisert)
- Boliger
- Forretning / kontor
- Bevertning
- Institusjon/sykehjem
- Allmennyttig formål
- Industri/lager
- Fritidsbebyggelse (naust)
Offentlig trafikkområde (§25 1. ledd nr. 3)
- Kjøreveg
- Gang/sykkelveg
- Annet vegareal
- Bussholdeplass
Friområder (§25 1. ledd nr. 4)
- Anlegg for lek
- Park/Turveg
Spesialområder (§25 1. ledd nr. 6)
- Frisiktsone i vegkryss
- Område for bevaring av bygningsmiljø
- Område for bevaring av anlegg.
- Privat vegareal
- Parkbelte
- Annet spesialområde park/bryggeanlegg
Fellesområder (§ 25 1. ledd nr. 7)
- Felles lekeareal
- Felles adkomst/parkering
Kombinerte formål
- Bolig/Forretning/Kontor
- Industri/Forretning/Kontor
- Forretning/Kontor
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1.2. Tidligere planvedtak:
Reguleringsplanen opphever følgende tidligere reguleringsvedtak:
-

Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt 19.09.1985
Reguleringsendring Straumen, del av B5 (Lehnhaugen), vedtatt 23.06.1986
Reguleringsendring Straumen, B11 og Fr4 (friområde – Nergata), vedtatt 29.07.1986
Reguleringsendring Straumen sentrum, frisiktsoner, vedtatt 12.07.1986
Reguleringsplan for Fossum Eiendom, vedtatt 06.11.1991
Reguleringsendring Straumen, byggegrenser og gangveg, vedtatt 05.02.1992
Reguleringsplan for Muustrøparken, vedtatt 28.06.2000
Reguleringsplan for Straumen Sentrum, Øvergata, vedtatt 08.10.2001
Reguleringsplan for Næss (Nessveet), vedtatt 10.09.2002
Bebyggelsesplan for Næss (Nessveet), vedtatt 10.09.2002
Reguleringsplan for Muusøra, vedtatt 30.06.2003
Reguleringsendring Øvergata (Parkering- Prix), vedtatt 08.03.2004
Reguleringsplan for Sundfærvegen (Vangsvegen – rv 755), vedtatt 18.10.2004

Bebyggelsesplan for Ness, vedtatt 10.09.2002, skal fortsatt gjelde og hjemles i denne
reguleringsplanen.
1.3. Automatisk fredede kulturminner:
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må
arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr.
kulturminneloven § 8.2.
1.4. Byggehøyde og utnyttelsesgrad:
Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til
plan- og bygningslovens kap III. Utnyttingsgrad er angitt på plankartet.
1.5. Trafikkstøy:
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442)
gjøres bindende for planområdet.
Ved etablering av støyømfintlig bebyggelse eller leke/oppholdsarealer nærmere rv. 755
enn 50 m skal det dokumenteres at støynivåene ikke overstiger de anbefalte grensene.
1.6. Byggegrenser:
Byggegrensen mot kommunal veg og regulert privat veg er som vist på plankartet. Garasje
kan uavhengig av byggegrense plasseres inntil 5 meter fra vegkant. Garasje plassert
parallelt med vegen kan plasseres inntil 2 m fra vegkant såfremt plassering ikke hindrer
sikt for trafikkavviklingen.
Byggegrensen mot riksveg er som vist i plankartet og kan kun fravikes etter godkjenning
fra Statens vegvesen.
Byggegrense mot friområde eller sjø gjelder for større bygninger som kan virke
privatiserende eller skjemmende på det nærliggende offentlig arealet. Mindre bygg under
15 m2 grunnflate og 3 m mønhøyde som redskapsbod, lekestue og lignende tillates.
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1.7. Spesialområde Frisiktsoner:
Områdene skal være fri for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over
tilstøtende vegers planum.
1.8. Krav til parkeringsdekning:
Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning:
Forretningsbebyggelse:
Boligenheter over 100 m2 BRA
Boligenheter under 100 m2 BRA
Boligenheter/hybel under 60 m2 BRA

2 plasser pr 100 m2 forretningsareal
2 plasser pr enhet
1, 5 plasser pr enhet
1 plass pr boenhet.

1.9. Byggeområde for boliger:
Områder regulert til bolig kan kun bebygges med eneboliger med tilhørende anlegg hvor
ikke annet er angitt på plankartet. Det vises til definisjon av enebolig i
Miljøverndepartementets veileder ”Grad av utnytting – T-1459”.
Fortetting innen eksisterende byggeområder er tillat såfremt det kan skje innenfor planens
utnyttelsesgrad, byggelinjer og plan- og bygningslovens generelle krav til
uteoppholdsareal.
Bebyggelsen kan ha mønehøyde inntil 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Hovedbygg skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Mindre
tilbygg underordnet hovedbygget tillates med andre takformer. Takvinkel på nye
bygninger skal tilpasses takvinkel på nærliggende bebyggelse i områder hvor dette har et
enhetlig preg
Frittstående garasje/uthus i eneboligområder kan bygges inntil 50 m2 (T-BRA). Det skal
legges vekt på å tilpasse utseende til tomtas øvrige bebyggelse med hensyn til takvinkel,
materialbruk og fargevalg. Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3,0 m
og 5,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng.
Bygninger eldre enn 1900 (SEFRAK-registreringer) kan ikke rives eller ombygges før det
er innhentet uttalelse fra kulturminnemyndighetene. For eiendommer regulert som
bevaringsområdet gjelder bestemmelsene tilsvarende som i pkt 2.2.2.
1.10.
Byggeområder – Forretning og industri /lager
Området I-1 (Ness-berget) kan ha bygninger med inntil 11 m mønehøyde. Av hensyn til
nærliggende boligbebyggelse tillates det ikke virksomhet som innebærer uheldig
forurensing som støy, støv eller er særlig trafikkskapende.
Område I-2 (telesentral) kan benyttes til lager/teknsike anlegg. Område kan ha bygninger
med inntil 7,5 m mønehøyde.
Område F-1 og F-2 (Fossum auto, NTE) kan bygninger med inntil 9 m mønehøyde.
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1.11.
Byggeområder - Fritidsbebyggelse (naust):
Områdene avsatt til naust kan bebygges med 100 %-BYA.
Maksimal gesimshøyde og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3 m og 5 m målt
til gjennomsnittlig planert terreng.
Det tillates ikke å innrede rom for overnatting eller bygging av utendørs platting eller
altan i tilknytning til naustene. Det tillates ikke større vindusflater enn 0,5 m2 pr bygg.
1.12.
Offentlige Friområder:
Innen friområdene kan det tillates bygninger og anlegg som har naturlig tilknytning til
friområdet og ikke er til hinder for områdets bruk som friområde.
Området (Fr-1) kan benyttes til båtopptrekk på tilrettelagte steder og for anlegg til
båtopptrekk i samband med eksisterende og regulert naustbebyggelse. Området kan også
benyttes til korttidsparkering for eiere av naust og andre rettighetshavere.
1.13.
Offentlig vegareal:
Området avsatt til ”annen veggrunn” kan benyttes til plassering av avskjermende jordvoll,
hekk eller gjerde så langt det ikke er til hinder for nødvendig sikt i trafikkavviklingen.
Større sammenhengende arealer skal gis en parkmessig utforming.
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2. DELOMRÅDER MED SÆRSKILTE BESTEMMELSER:
Delområdene er vist med egen avgrensing på plankartet.

2.1. Ness-jordet
2.1.1. Alternativ energi:
All ny bebyggelse med behov for oppvarming skal tilrettelegges for bruk av
vannboren varme.
2.1.2. Rekkefølgebestemmelser
Før iverksettelse av tiltak i henhold til reguleringsplanen skal det foretas en
arkeologisk utgraving av de berørte automatisk fredede kulturminner (bosetningsspor,
id112832, 1122833, og 112834) i planområdet.
Område B/F/K-1 kan ikke bebygges før fortau på nordsiden av Rv 755 fra Leiringen
til Nessveet er bygget som vist i planen.
2.1.3. Byggeområde (sentrumsfunksjoner) (F/K/B-1)
Området B/F/K – 1 kan ikke bebygges før det er utarbeidet en detaljert reguleringsplan
som viser løsning for veger, gangveger bebyggelse og parkering og angir maksimal
tillatt byggehøyde.
Retningslinjer for detaljplanleggingen:
-

Området skal benyttes til vanlig forretningsdrift som detaljhandel,
servicebedrifter og kontorfunksjoner. Større produksjons- eller
distribusjonsanlegg som medfører mye tungtrafikk, støy eller annen
forurensing tillates ikke.

-

Det tillates ikke forretninger med særlig plasskrevende varer som biler, båter,
landbruksmaskiner etc.

-

Varelager og anlegg/containere for renovasjon skal være innendørs eller på
overbygd areal.

-

Det skal legges stor vekt på at estetikk ved utforming av området og
bebyggelsen samt at det skapes gaterom, fine fellesarealer og møteplasser som
bidrar til å skape trivsel innen området.

-

Det må legges særlig vekt på at fasaden mot rv 755 får en estetisk god
utforming og at bebyggelsens utforming og plassering underbygger en naturlig
tilknytning til gangvegsystemet som tilrettelegges via Meieribakken til
Straumen sentrum. Det skal ikke anlegges porter for inn/utlasting på denne
fasadesiden eller tilrettelegges for parkering mellom bebyggelsen og rv 755.

-

Så langt det er mulig må det tas hensyn til sol- og utsiktsforhold for
eksisterende nærliggende boligbebyggelse.
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2.1.4. Område avsatt til eneboliger (B6)
Området skal tilpasses det nærliggende boligfeltet i Nessveet ved plassering og
utforming av nye bygninger og gis derfor følgende bestemmelser.
-

-

Husene skal oppføres med saltak eller valmtak. Takvinkel settes mellom 27 –
40 grader.
Hovedregelen er at alle husene skal oppføres som trehus. Innslag av andre
materialer kan tillates under forutsetning av at trematerialer er dominerende.
Variasjon mellom stående og liggende trepanel tillates, mens det på alle
takflater skal benyttes ensartet taktekkingsmateriale med takstein i rød farge.
Garasje og bolig skal ha samme materialvalg.

For å ivareta bakenforliggende bebyggelses utsikt gjelder følgende regler:
-

Bygningenes hovedmøneretning skal ligge som vist med symbol på plankartet.

-

Garasje/uthus skal plasseres innenfor angitte byggegrenser med mindre det
bygges som sokkeletasje under utendørs platting. Byggegrense mot veg gjelder
tilsvarende som pkt 1.6.

-

Maksimal kotehøyde (mønehøyde) for bebyggelsen er angitt på plankart

2.1.5. Område B-2, B-3 og B-5 (tett bebyggelse)
Maksimal tillat mønehøyde for bebyggelsen er 8 m målt til gjennomsnittlig planert
terreng.
Før områdene kan bebygges skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for de
enkelte delområdene.
Retningslinje for utarbeidelse av bebyggelsesplanene:
Skal minimum vise:
Plassering av bebyggelse
Høydeangivelse av bebyggelse, målsatt ved inngangsparti.
Bebyggelsens høyde og møneretning
Avgrensing av tomter og fellesarealer
Interne lekearealer, parkeringsløsninger og annen disponering av
ubebygde deler av private- og fellesarealer, herunder terrengplanering,
forstøtningsmurer med mer.
Plassering av renovasjonsanlegg.
Det skal legges vekt på:
Estetisk utforming av bebyggelsen med god terrengtilpasning og god
tilpasning til øvrig bebyggelse.
At en så langt som mulig ivaretar utsikten til Børgin fra rv 755 og for
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bakenforliggende bolig og næringsbebyggelse.
At det tilrettelegges for gode interne fellesareal for lek og opphold.
Fellesarealene bør minimum være 200 m2 og økes med 10 m2 pr boenhet
over 10. Fellesarealer må ferdigstilles samtidig med at bebyggelsen tas i
bruk.

2.1.6. Offentlig veg
Fortau og kjøreveger skal anlegges med den bredde som er vist på plankartet. Det kan
gjøres mindre justeringer i veglinjer og bredder hvor senere detaljprosjektering viser
behov for dette.
Arealet i en sone på 2 m på hver side av vegkant (asfaltkant) skal disponeres til
veggrøft og snøoppsamling ved brøyting. I dette beltet skal det ikke gjenbygges eller
beplantes uten etter avtale med kommunens vegmyndighet.
2.1.7. Friområder
Områder avmerket som lekeplass kan opparbeides og utstyres med lekeapparat og
anlegg som naturlig hører med til den angitte bruken av området.
I området som er avmerket som ski/akebakke kan gjøres større terrenginngrep,
oppfylling, gjerding og anlegges belysning som bedre sikkerheten og gjøre arealet
egnet til formålet.

2.2. Straumen sentrum:
(Området avgrenset av Muustrøparken, Rv 755 og Sjøen, omfatter Øvergata, Nergata,
Marenbakken, Jostubakken, Meieribakken, Svingen)
2.2.1. Fellesbestemmelser:
Formålet med bestemmelsene er å bevare og videreutvikle stedets særpreg med tett
trehusbebyggelse og trange gaterom. Ved fornyelse av den eldre bebyggelsen skal en
legge vekt på at det ikke oppstår vesentlige brudd i strøkets bygningsmiljø.
Hovedregelen er at alle husene skal oppføres med fasadematerialer i tre. Innslag av
andre materialer kan tillates under forutsetning av at trematerialer er dominerende.
Regelen kan fravikes ved påbygging av eksisterende bygninger hvor fasaden fra før er
i mur eller andre materialer.
Hovedbygg skal ha saltak med takvinkel mellom 25 og 35 grader. Mindre tilbygg
underordnet hovedbygget tillates med andre takformer. Påbygg/tilbygg skal ikke
forstyrre oppfattelsen av hovedbygningens form og volum.
Ny bebyggelse skal gis en form og dimensjon som passer inn i eksisterende
bygningsmiljø og plasseres og utformes slik at en videreutvikler dagens gaterom.
Takvinkel på nye bygninger skal tilpasses takvinkel på nærliggende bebyggelse i
områder hvor dette har et enhetlig preg.
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Ved behandling av byggesøknader kan det kreves fasadeoppriss som også omfatter
den nærmeste tilstøtende bebyggelsen.
Planen hjemler plassering av eksisterende bebyggelse som strider mot plan- og
bygningslovens generelle krav om 4 m til nærmeste naboeiendom. Gjenoppbygging
kan foretas i samsvar med dagens bebyggelse med hensyn til plassering og
byggehøyde.
Innen området tillates ikke bedrifter som medfører lukt, røyk, støy eller annen
forurensing som virker negativt på områdets funksjon som sentrums- og boligområde.
Varelager og anlegg/containere for renovasjon skal være innendørs eller på overbygd
areal.
Maksimal tillatt mønehøyde målt til gjennomsnittlig planert terreng:
Områder avsatt til bolig:
Område F/K-1 (banken)
Område I/F/K (slakteriet)
Område O-1 (Inderøyheimen)

7,5 m
10,5 m
8,0 m
8,0 m

I områdene avsatt til bevaring angir eksisterende bygninger maksimal møne og
gesims høyde for den enkelte tomt.
2.2.2. Spesialområde for bevaring av bygningsmiljø i Straumen sentrum
Innen disse områdene tillates ikke riving av eksisterende bygninger.
Bygningene kan settes i stand under forutsetning av at takform, fasadeutforming,
detaljer, materialbruk og farger opprettholdes.
Bygningene kan bygges på innenfor rammen av hva byggets opprinnelige særpreg
tillater. Påbygg/tilbygg skal ikke forstyrre oppfattelsen av hovedbygningens form og
volum. Løsningene som velges skal fortrinnsvis harmonere med tradisjonell
utforming.
Eventuell ny bebyggelse skal i dimensjon, form, fasadeutforming, materialbruk, farger
harmonere med den eksisterende trebebyggelsens særpreg.
Retningslinjer for vurdering av dispensasjonssøknad:
-

Ved vurdering av dispensasjon fra vernebestemmelsene skal det innhentes
uttalelse fra fylkeskonservatoren.
Det er en forutsetning for dispensasjon at omsøkte tiltak bidrar positivt til å
videreutvikle stedets særpregede bygningsmiljø i samsvar med
bestemmelsenes pkt 2.2.1.
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2.2.3. Spesialområde – park/bryggeområde (Sp-1)
På området mot sjøen kan det anlegges gjestebrygge, anlegg for båtuleie eller
kaianlegg som er med på underbygge og å gjenopprette Straumens historiske
sjøtilknytning.
2.2.4. Spesialområde - parkbelte
Område avsatt til grøntbelte mellom I/F/K-1(Inderøy slakteri) og Øvergata skal være
beplantet med busker og høgstamma trær.
2.2.5 Spesialområde Bevaring (Gravhaug)
I bevaringsområdet er det registrert et automatisk fredet kulturminne i form av en
gravhaug. Kulturminnet er automatisk fredet i henhold til Lov om Kulturminner
(KML), lov nr 50 av 9. juni1978, §3. For å ivareta hensikten med KML §3 og §6
reguleres området spesialområde bevaring. Av hensyn til kulturminnene må det ikke
skje inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for
graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området. For øvrig henvises til
Kulturminnelovens bestemmelser, spesielt § 3.1 og § 8.

2.3. Muustrøparken:
2.3.1. Friområdet:
Friområdene i Mustrøparken skal fungere som kommunens sentrumspark hvor
aktivitetene kan spenne over et bredt spekter fra turgåing til lek, lagspill, opptredener,
konserter med mer.
Det tillates anlegging av turveger med bruer, sitteplasser, amfi med scene,
lekeapparater, anlegg for lagspill, demonstrasjonsplantinger, skulpturer og lignende
Det tillates ikke annen motorisert ferdsel enn det som er nødvendig i forbindelse med
nyanlegg eller vedlikehold av området. Det tillates ikke ridning innen området.
Ringstu skal bevare dagens eksteriørmessige utforming. Bygningen skal hovedsakelig
benyttes til allmennyttige formål. Deler av bygningen kan benyttes til kontor eller
næringsvirksomhet.
2.3.2. Friområde – Vassdrag (Granaelva):
Granaelva skal bevares slik at den blir et sentralt element i Muustrøparken.
Det kan bygges elveterskler slik at en oppnår høyere vannspeil også til tider med liten
vannføring. Elvetersklene skal utformes slik at de ikke hindrer fiskeoppgang.
Elveskråningene skal sikres på en naturvennlig måte hvor dette er nødvendig.
Vegetasjonen i elveskråningene skal i nødvendig grad sikres.
2.3.3. Spesialområde for bevaring (Sp-1) (Muusbrua):
Muusbrua skal bevares.
Det tillates nødvendig vedlikehold/gjenoppbygging for å sikre brua for framtiden.
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2.4. Muusøra:
2.4.1. Bebyggelse:
Innenfor område kan det oppføres kjede/rekkehusbebyggelse eller lavblokker.
Tillat bebygd areal er satt til %-BYA= 60 % og skal beregnes ut fra areal avsatt til
boligformål.
Bebyggelsen kan føres opp med maks gesimshøyde på 3 m (1 etasjes bebyggelse), 7 m
(2 etasjes bebyggelse) og 9 m (3 etasjes bebyggelse). Etasjetall er påført plankaret.
Det tillates ikke at bebyggelse oppføres med kjeller. Minimum høyde på inngangsparti
settes til høydekvote 3,0.
Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volumer,
stiluttrykk, materialbruk, farger, og lignende, utformes på en slik måte at bygninger får
en god arkitektonisk og estetisk utforming og at området fremstår med et helhetlig
preg.
Eventuelle nye forstøtningsmurer etc. skal oppføres i naturstein eller forblendes med
naturstein. Gjerder og forstøtningsmurer innen hvert delområde skal ha en enhetlig
utførelse. Gjerder, støttemurer og lignende bygningsmessige tiltak skal godkjennes av
kommunen. Kommunen kan i nødvendig utstrekning kreve oppsetting av
sikringsgjerde.
Ved søknad om byggetillatelse/melding skal utomhusplanen som er utarbeidet for
området oppdateres med endringene og ligge ved søknad/melding
Bebyggelsen mot sjø (tidevannstrøm) skal ligge med takfall som bidrar til å skape et
variert fasadeuttrykk mot sjøkanten med variasjon mellom gavler og langsider mot
sjøen. Takvinkel kan variere fra 0 til 35 grader
Terrasse, veranda, balkong, le-vegg osv. skal ikke bygges utover regulert byggelinje.
Slike tiltak skal i tillegg ikke stikke mer en 2,5 m ut fra veggliv på bygningene.
Faste installasjoner som utepeis, badeanlegg, sittegrupper, tørkestativ osv. skal ikke
plasseres utenfor regulert byggelinje. Dette gjelder også for tiltak som ikke er
søknadspliktige eller meldepliktige etter plan- og bygningsloven.
2.4.2. Friområder:
-

-

Områdene skal gis en parkmessig bearbeiding. Det kan oppføres enkle bygninger
og anlegg som har tilknyting til bruk av området som anlegg for lek. Maks høyde
for innretninger settes til 3 m.
En gangvegtrase skal ligge langs planområdet, fra kommunal veg ved Muus-brua
langs sjøsiden til Vangslivegen.
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2.4.3. Fellesområder:
-

Fellesområdene er felles for boligene innenfor delområde Muus-øra.

-

På felles parkeringsareal kan det oppføres garasjeplasser og boder. Maks
gesimshøyde settes til 3,5 m. Tak skal være utformet slik at det kan brukes til
parkeringsplass, og med materialbruk som harmonerer med nærliggende boliger. I
tilknyting til hver bolig skal det avsettes 1,3 parkeringsplass på felles
parkeringsområde iberegnet garasjeplass.
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Innspill til reguleringsplan for Straumen
Offentlig ettersyn 2007 og senere innspill vedrørende reguleringsplanen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens vegvesen, region midt
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune – vedr. nyere tids kulturminner
NTNU- Vitenskapsmuseet (kulturminner i sjø)
Nord-Trøndelag Fylkesommune – forholdet til kulturminner
Riksantikvaren
Nord-Trøndelag Energiverk
Inderøy SV
Inderøy Venstre
Inderøy Høyre
Inderøy Næringsforening
Gaus Invest AS
Straumen Båtforening
Inderøy Slakteri AS
Nils Aas Kunstverksted
Straumen Velforening I
Straumen Velforening II
Einhaugen Velforening
Nessveet Velforening
Nessveet /Straumen Velforening/ Sakshaug skole
Naturvernforbundet
Ketil Sundnes, Øvergata 13
Svein Erik og Kirsti Nygaard, Øvergata 29
Reidun og Svein Jørum, Leiringen66
Knut Disen og Hildegun Ranheim, Nergata 9
9 beboere i østre del av Øvergata
Jan Sakshaug, Øvergata 25
Thor Sivertsen, Krokvegen 10
Åge Sivertsen, Nergata 11
Liv Lange, Lehnhaugvegen 6
Willy Petersen
Straumen Båtforening, innspill 2008
Straumen velforening – forslag til anlegg ved ”Flyndra, innspill 2008
Stiftelsen Ringstu, forespørsel om endra bruk.
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Regnskapsrapportering pr. 31.03.09
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 31.03.09 til orientering.

Vedlegg
1 Regnskapsrapport pr. 31.03.09

Bakgrunn
I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres kvartalsvis til kommunestyret på
regnskapet.
Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter regnskapssituasjonen og de økonomiske
utsikter pr. utgangen av første kvartal.
Fra og med mars måned er det gjennomført tekniske endringer i den interne administrative
rapportering. Denne baseres nå på on-linerapportering med basis i et rapporteringssystem i
Agresso. Omleggingen har tatt betydelig lengre tid enn forutsatt, men representerer uansett
en milepel i arbeidet med å øke kvaliteten på den økonomiske rapportering.

Vurdering
Med et budsjettmessig utgangspunkt uten driftsmarginer eller opparbeidede reserver, vil
Inderøy kommunes driftsbudsjetter være marginale og sårbare.
Vi registrerer vedvarende budsjettmessige utfordringer på helse og sosialområdet; det kan
synes som om vi til en viss grad har undervurdert det underliggende kostnadsnivå på
budsjetteringstidspunktet. (alternativt overvurdert omstillingspotensialet eller fremdriften i
omstillingsarbeidet)
Når det gjelder tiltaksplaner rettet mot Helse og sosialområdet – med et kortsiktig og langsiktig
perspektiv - sammenfattes disse slik:
-

-

generelt en løpende streng økonomistyring for å begrense utgiftene på kort sikt
Barnevernet – egen analyse/utredning fremmes for politisk nivå senest før
sommerferien.
Pleie og omsorgsområdet.
o Sammenslåing av Pleie og omsorg og Bistand funksjonshemmede for lettere å
kunne samordne ressursbruken.
o Gjennomgang og styrking av ledelsesfunksjonen
o Gjennomgang bemanningsplaner, turnusplaner mv. (både med hensyn på
økonomi og deltid)
o Sykefraværsfokus. Betydelig økt innsats for å øke nærværet.
o Gjennomgang av botilbudsstrukturen med sikte på redusere antallet boliger
med heldøgns beredskap.
Kjøkkendriften. Det kan være aktuelt å se nærmere på tilbudet.

Det vil være naturlig å redegjøre nærmere i møter.

Konklusjon
Regnskapsrapporten taes til etterretning.

Regnskaps- og resultatrapport pr. 31.03.2009.

INNLEDNING
I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutviklingen
kvartalsvis.
Vi har nå endelig fått etablert det nye on-line baserte rapporteringsssystemet i vårt nye
økonomisystem Agresso. Etter hvert vil dette systemet også benyttes til rapportering på sykefravær
og HMS og eventuelt andre målparametre.
Internt vil det bli praktisert en rutine med månedlig rapportering på regnskapsutviklingen. Til politisk
nivå vil inntil videre rådmannen følge etablert rutine med fast kvartalsrapportering men supplere
med månedlige oppdateringer i tilfelle ny og vesentlig informasjon.
Til kommunestyret i juni vil det foreligge sak med forslag til nytt økonomireglement og som eventuelt
kan medføre endringer i rapporteringsfrekvenser og innhold.
Vi har fortsatt forbedringspotensiale når det gjelder både innhold og struktur på rapportering. Vi vil
arbeide kontinuerlig med forbedring – herav fremstilling. Gradvis vil rapporten ta opp i seg andre
data enn ordinære regnskaps- eller økonomidata.

RAPPORTERINGSPRINSIPPER. METODE
Det er krevende å etablere rutiner for rapportering som gir relevant informasjon til rett tid og som
samtidig ikke er unødig ressurskrevende. Det er dette vi nå systematisk prøver å få til.
Regnskaps og resultatrapporteringen tar utgangspunkt i vedtatt budsjett. Vi vil i rapporten
konsekvent rapportere på avvik. Områder hvor regnskapsutviklingen så langt ikke indikerer avvik i
forhold til plan vil ikke bli kommentert !
Tabellene i rapporten omfatter tre kolonner:
1. Nettobudsjettet – revidert
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent årsbasis
Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at 1)
rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparinger i forhold til
årsbudsjett 2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges
politisk nivå til godkjenning.
Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en oppdatert vurdering av 1) forventninger til avvik fra
vedtatt driftsbudsjett 2) forventninger til regnskapsmessig resultat 3) underliggende
kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer.

TOTALT FOR KOMMUNEN
Økonomisk hovedoversikt – status og prognoser 2008
Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene)
og de viktigste fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og
kommentarer.
(Alle tall i 1000)
Område/enhet/ansvar
Fellesområde inntekter

Vurdert avvik i
1000 kr.

Netto driftsbudsjett

Vurdert avvik i
%

-215710

0

0,00

-16353

0

0,00

24596

300

1,2%

-207467

300

1,2%

Fellesområde tileggsbevilgninger

4500

300

7,5%

Politisk organisasjon med mer

2594

100

3,8%

Fellesområde diverse
Renter og avdrag
Disponibelt netto drift

Rådmann, service, stab og støtte
Kultur og informasjon

14680
9234

Oppvekst

67163

Helse og sosial

77594

Kommunalteknikk

29026

Næring og plan
Sum

0
900

1,2%

1600

0,8 %

2666
0

Kommentarer
Budsjettavviket. Det prognostiseres et netto budsjettavvik på ca 1,6 mill. kroner på årsbasis.
Dette fremkommer som en sum av forventede overskridelser på helse- og sosialområdet
(barnevern) og redusert anslag i renteinntekter og et oppgradert anslag over behov for
lønnsreserver. Usikkerhetsområdet anslås grovt til +/- 2 mill. kroner.
Fellesområde inntekter. KS sin oppdaterte prognose for skatt, rammetilskudd og
inntektsutjevning er i samsvar med våre budsjettforutsetninger. Andre generelle inntekter
forventes å komme ut i henhold til budsjett. Det må taes et alminnelig forbehold for en
mulig sviktende skatteinntektsutvikling utover året. Konjunkturbildet er vanskelig.

Fellesområde diverse omfatter fellesposter som mva refusjon investering,
rentekompensasjon, avskrivninger og premieavvik. Vi har så langt ikke grunnlag for å
forvente budsjettavvik. Det taes generelt forbehold for pensjonskostnader, (premieavvik) og
mulig reduksjon i grunnlaget for rentekompensasjonsberegning.
Netto rentekostnader oppjusteres forsiktig med kr. 300.000,-. Ettersom kommunen har
rentesikret sine lån i 2009, er rentekostnaden allerede bestemt. Med løpende fallende
renteinntekter, er det behov for å nedjustere inntektsanslaget. Bemerk at avtalen med
bankene er lagt om slik at kommunen ikke betaler avdrag fortløpende, men samlet i
desember.
Vi anslår så langt at netto disponibelt til drift kommer kr. 300.000,- (marginalt) lavere enn
budsjettert.
Avviksprognosen ser slik ut på i forhold til driftsområdene:
1.

Fellesområde tileggsbevilgninger – lønnsreserven – oppjusteres med kr. 300.000,I dette ligger en antagelse om at lønnsoppgjøret kan komme ut noe høyere enn
hva som lagt til grunn i budsjettet. Budsjettavsetningen var i utgangspunktet
relativt lavt anslått.

2.

For helse og sosialområdet forventes å komme ut med en overskridelse på 0,9
mill. kroner. Overskridelsen er primært knyttet til barnevernsområdet. Pleie og
omsorg kommer ut med et negativt avvik første kvartal. Bistand
funksjonshemmede kommer ut med en tilsvarende besparelse. Det kan se ut som
om betydelige omstillinger etter hvert reflekteres i regnskapsutviklingen.

Tiltak. Rådmannen anser at regnskapsutsiktene så langt ikke gjør det nødvendig å utrede nye
tiltak utover den tiltaksplanen som fortløpende følges. Det vises i den forbindelse til tidligere
redegjørelser og kommentarer under det enkelte budsjettområde.
Rådmannen anser det videre som hensiktsmessig at det forberedes en budsjettrevisjon i juni
og slik at denne kan sees i sammenheng med 1) en oppdatert regnskapsrapport pr. utgangen
av 1 tertial/evt utgangen av mai 2) ”Økonomiplannotat” som vil danne basis for en drøfting
av retningslinjene for budsjett og økonomiplanarbeidet 2010-2013 og 3)Behandlingen av
årsregnskap og årsrapport.
Det vil bli arbeidet videre innenfor rammen av ”Kostnadseffektiviseringsprosjektet” – både
med henblikk på en budsjettrevisjon i juni og arbeidet med budsjett- og økonomiplan for
kommende år.
Prognose regnskapsmessig resultat. Regnskapsutviklingen så langt gir ikke grunnlag for å
prognostisere et regnskapsmessig underskudd for inneværende år. Et eventuelt negativt
driftsbudsjettavvik på 1,9 mill. kroner vil kunne finansieres ved å disponere mva-refusjon til
investering til finansiering av driften. Dette er ikke en ønsket situasjon.

Vurdert underliggende omstillings-/effektiviseringsbehov. Rådmannen vil i sin løpende
rapportering vedlikeholde et anslag på det underliggende effektiviseringsbehovet – gitt
uendrede inntektsrammer neste år. Dette skal bidra til at den kortsiktige regnskapsutvikling
settes i et perspektiv, jfr. også økonomiplanen. Pr første kvartal 2009 vurderes/beregnes
utfordringen slik:
-

Prognostisert budsjettavvik:

1,9 mill. kroner

-

Behov for å øke egenfinansieringen:

2,5 mill. kroner

-

Forventede nye utgifter neste år:

2,0 mill. kroner

-

Effektiviserings-/omstillingsbehovet:

6,4 mill. kroner

DE ENKELTE OMRÅDER
For oversiktens skyld taes ut tabeller for alle enheter/områder under det enkelte
hovedområde selv om avvik ikke prognostiseres.

Oppvekst:
Økonomisk oversikt
Ansvar

Enhet

400

Fellesadm. skole og barnehage

410

Sakshaug skole

411
412

Netto driftsbudsjett

Vurdert avvik i
1000 kr.

Vurdert avvik i
%

9 511

0

0,00

11 356

0

0,00

Sakshaug barnehage

1 644

0

0,00

Røra skole og barnehage

8 277

0

0,00

413

Utøy skole og barnehage

5 710

0

414

Lyngstad skole og barnehage

3 826

0

0,00

415

Sandvollan skole og barnehage

8 474

0

0,00

416

Inderøy ungdomsskole

18 365

0

0,00

SUM

67 163

0,00

Kommentarer
På dette hovedområdet er det pr. 31.03 ikke registrert avvik som representerer noen
utfordring i forhold til revidert budsjett – når skole og barnehageområdet sees under ett
eller hver for seg.

Det vil naturlig nok kunne fremkomme regnskapsmessige avvik på enhetsnivå pr. dato, men
uten at dette gir grunnlag for å prognostisere avvik på årsbasis for den enkelte enhet på det
nåværende tidspunkt.
Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak som forutsatt i budsjettet.

Helse og sosial:
Økonomisk oversikt

Ansvar

Enhet

Netto driftsbudsjett

1,3%

11937

-400

-3,3%

22695

1000

1,32

4281

0

0,00

77594

900

1,2%

Pleie og omsorg

38681

320

Bistand funksjonshemmede
Helse, rehabilitering og barnevern

340

NAV
Sum

Vurdert avvik i
%

500

310

330

Vurdert avvik i
1000 kr.

Vi prognostiserer et negativt avvik for helse og sosialområdet på 0,9 mill. kroner med
utgangspunkt i regnskapet pr. 1 kvartal.
Pleie og omsorg. Vi har et visst merforbruk 1 kvartal og tar så langt høyde for en
overskridelse på årsbasis. Enheten må nedbemanne som følge av reduksjon i antall
ressurskrevende brukere. Dette gir en spesiell usikkerhet ved vurderingen av
regnskapsutviklingen. Over tid skal dette gi en netto besparelse. Avviket kan generelt
forklares med at tiltak for tilpasning til budsjett er forsinket.
Bistand funksjonshemmede. Regnskapsutviklingen indikerer at et betydelig
omstillingsarbeide etter hvert gir seg utslag og åpner for besparelser på årsbasis.
Helse, rehabilitering og barnevern. Vi beregner et avvik pr utgangen av mars på ca kr.
300.000,-. Det synes så langt vanskelig å unngå et budsjettunderskudd i størrelsesorden 1
mill. kroner på årsbasis. Avviket er knyttet til barnevernet. Avvikene kan forklares med:
1. Regnskapsresultatet for 2008 antyder at vi kan ha undervurdert kostnadsnivået ved
inngangen til budsjettåret.
2. Vi har vært tvunget til å styrke bemanningen på barnevernsområdet for å forebygge
unødig belastning på personalet.
3. Barnevernet ivaretar p.t. omsorgen for flere barn enn ved inngangen til budsjettåret.

NAV. Det er antydninger til negative avvik og usikkerheten er knyttet til utviklingen utover
året. Foreløpig legges til grunn at budsjettet kan gjennomføres som forutsatt.
Tiltak på helse- og sosialområdet. Vi arbeider etter følgende hovedlinjer:
-

Det utarbeides en status og tiltaksvurdering for barnevernet og som fremmes til
politisk behandling før sommerferien.

-

Pleie og omsorg og Bistand funksjonshemmede slåes sammen til en enhet for bedre å
kunne samordne ressursbruken.

-

Styrking av ledelsesfunksjonen

-

Det er under planlegging et prosjekt for gjennomgang av bemanningsplaner for de to
områdene, og en gjennomgang av brukerprioriteringer. (sykdom har medført
forsinkelser)

-

Kvalitetskommuneprosjektet – rettet mot deltid og sykefravær.

Andre områder:
økonomisk oversikt

Ansvar

Enhet

Netto
driftsbudsjett

Vurdert avvik i
1000 kr.

Vurdert avvik i %

110

Politisk organisasjon med med mer

2 594

100

3,8%

120

Rådmann

5 951

0

0,00

130

Service, stab og støtte

8 739

0

0,00

140

Kultur og informasjon

9 234

0

0,00

510

Kommunalteknikk

29 026

0

0,00

550

Næring og plan

2 666

0

0,00

Kommentarer
Politisk organisasjon. Det påregnes anslagsvis en overskridelse på kr. 100.000,-. I
rådmannens beretning til regnskap for 2008 er anført at budsjetteringen på området over tid
ikke synes å ha tatt fullgodt hensyn til lønnsutviklingen. Det registreres samtidig en viss
økning i den politiske aktiviteten.

Investeringsbudsjettet.
Rådmannen legger opp til en fortløpende rapportering også på investeringsbudsjettet.
Det vises til vedlagte tabelloversikt som sammenfatter investeringsprogrammet og status.
Det taes et forbehold for feil i oversiktene !
Når det gjelder avsluttede prosjekter vil det bli lagt fram en egen sak før sommerferien. I all
hovedsak er prosjekter avsluttet innenfor gitte bevilgningsrammer.
Fremdriften på løpende prosjekter er i hovedsak i samsvar med plan.
Vi må likevel være forberedt på forskyvninger i forhold til forutsatt fremdrift på en del
prosjekter. Planlegging og prosjektering tar ofte noe lengre tid enn forventet og
planleggingskapasiteten er ikke ubegrenset.
Spesielle utfordringer:
-

Det vil være en målsetting og søke å ferdigstille nybygget ved Sandvollan innen
skolestart 2010-11. Dette vil være optimistisk.

-

Administrasjonsbygget skal etter planen være ferdig til innflytting september 2010. Vi
behandler forprosjektet i kommunestyret i juni. Det må forventes en viss forskyvning
av sluttdato.

-

Ness-jordet. Rådmannen vil fremme en egen sak om gjennomføring av fase 1 –
infrastruktur boligområdene – i løpet av mai.

-

Opprustning kommuneveier. Vi forventer å komme i gang over sommerferien.

-

Tilrettelegging boligtomter. Forhandlinger vedrørende Gangstadfeltet vil avgjøre
fremdriften.

-

Kulturcampus Vg skole. Utredning pågår.
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Nr.

Prosjektnavn

459
466
472
481
501
513
514
515
519
522
526
527
528
529
155-160
535
538
540
541
542
543
544
546

Dementboliger Solstad
Nytt administrasjonsbygg
Gatebruksplan Straumen
Gangstadhaugen
Gangvei Årfall/Sakshaug
Røra skole, ventilasj./heis
Riving Karius og Baktus m.m.
Næss/Venna - tomt/infrastr
NAV
Trappheis U-skolen
Jætåsen - boligtomer
Utbedr. brannsyn
VAR-ledningsnett/Høydebass
Venna eiendom
Programvare/IKT
Utbygging Sandvollan Skole
Kulturcampus/vgs
HMS, omgjøring bygg
Tilrettelegging boligtomter
Nytt kartgrunnlag
GPS-utstyr
Trafikk/parkering Kulturhus
Opprustn. kommunale veier

Kostnads
overslag
(til 2012)
21036
18170
650
1700
990
4900
800
25000
1740
200
1280
3000
11000

13200
3000
4000
3000
400
200
1000
9000

Herav i
Totalt
Bevilget Forbruk år
Forventet Kommentarer
bevilget
2009 hittil
ferdigstill.
(brutto) (brutto)
21306
0
1119
0
utsatt Vi skal i gang med en ny samlet utredning
7300
5000
85
0 Sept 2010 Under planlegging. Mulig mindre forsinkelse
650
0
1177
0
uklart Ikke avsluttet. Ikke i arbeid
1700
0
1787
0
2008 Regnskap fremlegges K-styret i juni
990
160
238
11
2009 Under arbeid
4900
0
4976
109
2009 Regnskap fremlegges K-styret i juni
800
0
229
52
2009 Regnskap fremlegges K-styret i juni
17280
10000
8000
50
2010-11 Kommunens forskottering
1740
0
1798
0
2008 Regnskap fremlegges K-styret i juni
200
8
0
2009 Under arbeid
1280
1350
0
2008 Regnskap fremlegges K-styret i juni
1600
1500
25
0
2009 netto 400+1200
7800
7800
178
178
2010 I gang i 2009
70
0
67
0
2008 Avsluttet - ref regnskap
3830
0
2935
290
Bevilget 2006-2009
2000
2000
0
0
2010 Vi regner med å komme i gang høsten 2009
1500
1500
141
141
2010-11
1000
1000
0
0
2009-12 Vi regner med å belaste fra 2009
1500
1500
0
0
2012 Komm boligtomter grendene
110
110
0
0
2009 Fullfinansiert anskaffelse i 2009
200
200
0
0
2009
1000
1000
0
0 2009-2010 Vi vurderer å forsere prosjektet
3000
3000
0
0 2009-2012 Tidligfase utredning.

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/125-3
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget

1/09

12.03.2009

Administrasjonsutvalget

1/09

18.03.2009

Formannskapet

12/09

18.03.2009

Inderøy kommunestyre

3/09

04.05.2009

Fremtidig organisering og lokalisering av økonomitjenestene i INVEST
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune godkjenner forslaget til avtale med vedtekter om
vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjonen i kommunene Inderøy, Verran og
Steinkjer. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 2007.
2. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med Inderøy kommune som
vertskommune.
3. Som medlem til styret velges rådmannen. Som varamedlem til styret velges rådmannens
stedfortreder.
4. Ca 17 årsverk innenfor dagens felles økonomienhet i Invest overføres til Inderøy
kommune.
5. Samarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra hver av kommunene etter en
fordelingsnøkkel basert på fordelingen av folketallet.
6. Det forutsettes at INVEST Økonomi innen utgangen av 2012 - ved uendret oppgavenivå og
oppgavesammensetning - dokumenterer reduksjon i netto driftsutgifter. I den grad
bemanningsreduksjoner er nødvendige for å realisere dette, skal dette skje uten
oppsigelser.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 12.03.2009 :
Omforent forslag til nytt pkt. 7:
Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Avstemming:
Rådmannens forslag med Arbeidsmiljøutvalgets forslag til nytt pkt. 7, enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 12.03.2009
7. Inderøy kommune godkjenner forslaget til avtale med vedtekter om
vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjonen i kommunene Inderøy, Verran og
Steinkjer. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 2007.
8. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med Inderøy kommune som
vertskommune.
9. Som medlem til styret velges rådmannen. Som varamedlem til styret velges rådmannens
stedfortreder.
10. Ca 17 årsverk innenfor dagens felles økonomienhet i Invest overføres til Inderøy
kommune.
11. Samarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra hver av kommunene etter en
fordelingsnøkkel basert på fordelingen av folketallet.
12. Det forutsettes at INVEST Økonomi innen utgangen av 2012 - ved uendret oppgavenivå og
oppgavesammensetning - dokumenterer reduksjon i netto driftsutgifter. I den grad
bemanningsreduksjoner er nødvendige for å realisere dette, skal dette skje uten
oppsigelser.
7. Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 18.03.2009:
Rådmannen foreslo slik endring i pkt. 2 i forslag til vedtak:
Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.2010.
Rådmannen foreslo §§ 3, 10 og 13 til å lyde:
§ 3. Vertskommune.
Inderøy kommune skal være vertskommune fra 01.09.2010.
§ 10. Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen.
Kostnadene knyttet til vertskommunesamarbeidet i denne avtalen fordeles prosentvis etter
innbyggertall i hver deltakerkommune pr. 01.01. hvert år.
§ 13. Ikrafttredelse.
Ordføreren foreslo at Arbeidsmiljøutvalgets forslag til nytt pkt. 7 tas med i forslag til vedtak,
som lyder:

Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Avstemming:
Rådmannens forslag med endringer, samt ordførerens forslag til nytt pkt. 7, enstemmig.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 18.03.2009:
13. Inderøy kommune godkjenner forslaget til avtale med vedtekter om
vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjonen i kommunene Inderøy, Verran og
Steinkjer. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 2007.
14. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.2010.
15. Som medlem til styret velges rådmannen. Som varamedlem til styret velges rådmannens
stedfortreder.
16. Ca 17 årsverk innenfor dagens felles økonomienhet i Invest overføres til Inderøy
kommune.
17. Samarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra hver av kommunene etter en
fordelingsnøkkel basert på fordelingen av folketallet.
18. Det forutsettes at INVEST Økonomi innen utgangen av 2012 - ved uendret oppgavenivå
og oppgavesammensetning - dokumenterer reduksjon i netto driftsutgifter. I den grad
bemanningsreduksjoner er nødvendige for å realisere dette, skal dette skje uten
oppsigelser.
19. Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Behandling i Formannskapet - 18.03.2009:
Rådmannen foreslo slik endring i pkt. 2 i forslag til vedtak:
Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.2010.
Rådmannen foreslo §§ 3, 10 og 13 til å lyde:
§ 3. Vertskommune.
Inderøy kommune skal være vertskommune fra 01.09.2010.
§ 10. Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen.
Kostnadene knyttet til vertskommunesamarbeidet i denne avtalen fordeles prosentvis etter
innbyggertall i hver deltakerkommune pr. 01.01. hvert år.
§ 13. Ikrafttredelse.
Ordføreren foreslo at Arbeidsmiljøutvalgets forslag til nytt pkt. 7 tas med i forslag til vedtak,
som lyder:

Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Avstemming:
Rådmannens forslag med endringer, samt ordførerens forslag til nytt pkt. 7, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 18.03.2009:
20. Inderøy kommune godkjenner forslaget til avtale med vedtekter om
vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjonen i kommunene Inderøy, Verran og
Steinkjer. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 2007.
21. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med Inderøy kommune som
vertskommune.
22. Som medlem til styret velges rådmannen. Som varamedlem til styret velges rådmannens
stedfortreder.
23. Ca 17 årsverk innenfor dagens felles økonomienhet i Invest overføres til Inderøy
kommune.
24. Samarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra hver av kommunene etter en
fordelingsnøkkel basert på fordelingen av folketallet.
25. Det forutsettes at INVEST Økonomi innen utgangen av 2012 - ved uendret oppgavenivå og
oppgavesammensetning - dokumenterer reduksjon i netto driftsutgifter. I den grad
bemanningsreduksjoner er nødvendige for å realisere dette, skal dette skje uten
oppsigelser.
26. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.2010.

Vedlegg
1 Høring Sluttrapport fra arbeidsgruppe for økonomi - vertskommuneløsning
2 Uttalelse fra ansatte
3 Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner i kommunene INVEST Økonomi.
4 Høringsuttalelse fra Fagforbundet

Bakgrunn:
Gjeldende avtale om administrativt vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjoner i
kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer (Invest) baseres på kommunelovens § 28b om
administrativt vertskommunesamarbeid. Avtalen med vedtekter ble vedtatt av
kommunestyrene i Inderøy 18. juni 2007, Verran 31. mai 2007 og Steinkjer 2. mai 2007.
Vertskommuneforpliktelsen ble tillagt Steinkjer kommune fra etablerings-tidspunktet
01.01.2008 og fram til 2010. Avtalen peker på Inderøy som aktuell for permanent lokalisering
av funksjonen. Denne intensjonen gjenspegles i gjeldende og tidligere styringsdokumenter.

Administrativ styringsgruppe for INVEST nedsatte i møte 23.06.2008 en arbeidsgruppe for å
følge opp kommunestyrevedtak knyttet til avtalen om administrativt vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjoner og hvor Inderøy er pekt på som fremtidig
lokaliseringssted for vertskommunefunksjon økonomi.
Arbeidsgruppen har bestått av:
Jon Arve Hollekim ( rådmann Inderøy) leder
Øystein Larsen (leder INVEST økonomifunksjon)
Kåre Olsen (tillitsvalgt)
Arbeidsgruppen har konkludert med at
• Tjenestene innenfor økonomienheten bør fortsatt være samlokalisert
• Tjenestene i felles økonomienhet bør omfatte:
o Regnskap
o Lønn
o Fakturaekspedisjon og innfordring
• Økonomirådgiving/controller-funksjonen forblir i den enkelte hjemkommune
• Inderøy overtar som vertskommune fra 2010.
• Vertskommunefunksjonen organiseres om fra kommunelovens §28b til
kommunelovens §27, med et styre bestående av rådmennene i kommunesamarbeidet.
Oppgaver tillagt vertskommunefunksjonen.
Oppgaver og ansvar forutsettes uendret fra dagens ordning.
Inderøy som vertskommunen forplikter seg gjennom samarbeidsavtalen til å utføre følgende
oppgaver på vegne av samarbeidskommunene:
a) Føring av kommuneregnskap og andre tilliggende særregnskap/andre regnskap,
herunder alle funksjoner knyttet til regnskapsfunksjonen (bl.a. årsoppgjør, MVAoppgjør, rapportering til statlige myndigheter, remittering)
b) Ivareta alle funksjoner vedrørende lønnsutbetaling etter at lønn er fastsatt i den
enkelte kommune
c) Fakturere kommunale varer, tjenester og gebyrer etter at grunnlaget er tilrettelagt i
den enkelte kommune
d) Innfordre kommunale krav
Økonomisk planlegging, utredning og rådgivning inngår ikke i felles enhet. (som i dag)
Organisering.
Det finnes i dag flere alternative måter å organisere det interkommunale samarbeidet på:
1. Frivillig avtale om kjøp og salg av tjenester
2. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27
3. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 28

a) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.
b) Administrativt vertskommunesamarbeid – for saker uten prinsipiell betydning.
4. Opprette interkommunalt selskap (IKS)
Dagens felles økonomifunksjon INVEST ivaretatt av Steinkjer kommune som vertskommune
baserer seg på kommunelovens § 28b, som innebærer at enheten er lagt inn under
vertskommunens ansvar og styre, og reguleres av samarbeidsavtalen.
Arbeidsgruppen og styringsgruppene for INVEST går inn for at vertskommunefunksjonen nå
organiseres om fra kommunelovens §28b til kommunelovens §27, med et styre bestående av
rådmennene i kommunesamarbeidet.
Dette gir samme organisering som for skatteoppkreverfunksjonen som er lagt til Verran. Etter
arbeidsgruppens oppfatning gir dette en fleksibel styringsmodell.
Virksomhetsoverdragelsen.
Ansatte innenfor INVEST økonomifunksjon overføres til Inderøy som ny arbeidsgiver pr.
01.01.2010 eller fra det tidspunkt styret for Invest Økonomi måtte bestemme.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse legges til grunn for
omorganisering knyttet til vertskommuneordningen. Alle rettigheter og plikter som
arbeidstakerne har på overdragelsestidspunktet, beholdes hos den nye arbeidsgiveren.
Arbeidstakerne skal ha skriftlig varsel og kan motsette seg overføring til ny arbeidsgiver innen
en gitt tidsfrist. De som benytter reservasjonsretten, har fortrinnsrett til ny ansettelse hos
tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet. Det er en forutsetning at det finnes
en ledig stilling som arbeidstakeren er kvalifisert for.
Opplegget følger de samme prinsipper som er brukt i forbindelse med etableringen av
skatteoppkreverfunksjonen og Inn-Trøndelag brannvesen.
Økonomiske konsekvenser
I arbeidsgruppens rapport – se vedlegg - er det forsøkt anslått økonomiske virkninger av en
vertskommunefunksjon lagt til Inderøy.
Det vises til beskrivelse i utredningen. Dersom en utligner etablerings- og omstillinger over en
ti års periode antydes en årlig merkostnad på vel kr. 300.000,-. Det er da forutsatt forskjell i
husleiekostnader med ulempe for Inderøy-alternativet.
Det er over tid ikke grunnlag for å belaste økonomifunksjonen med høyere husleie ved et
Inderøy alternativ sammenlignet med et Steinkjer alternativ. Husleienivåene vil normalt ligge
noe lavere i Inderøy/Straumen enn i Steinkjer sentrum.
Når det gjelder IT så er det i rapporten anslått at Invest til Inderøy vil kreve en ekstra
oppgradering av nettleie – anslått til kr. 130.000,-. Det skal tilegges at dette vil gi en
tileggskapasitet som også vil åpne for nye funksjoner og det kan stilles et spørsmålstegn ved
hvor stor andel som bør belastes dette prosjektet.
Isolert kan en på denne bakgrunn estimere merkostnadene slik (på helårsbasis)

År 1

År 2

År 3

Overgangskostnader kjørekomp:
IT-nettleie: (oppgradering fullt belastet)
Engangskostnader:

kr. 230.000,- kr. 230.000,- 0
kr. 130.000,- kr. 130.000,- kr. 130.000,kr. 100.000,-

Sum:

kr. 460.000,- kr. 360.000,- kr. 130.000,-.

Det er ved tidligere etableringer akseptert kompensasjon for merulemper og merkostnader
knyttet til økt reisetid og reiselengde for medarbeidere som blir overflyttet til nytt arbeidssted.
Ordningen er gitt en tidsramme på to år. Det er gitt politisk tilslutning til anbefalingene i alle
de tre kommunene.
Isolert sett vil etableringen til Inderøy over tid generere en merkostnad som følge av behov for
økt nettleiekapasitet. Merkostnaden utgjør ca 25% av kostnadene ved et årsverk og bør kunne
hentes inn gjennom økonomisk effektivisering.
Saken ble tatt opp i politisk styringsgruppe for Invest 10.02.2009 som sak 08/20. Det tilrås at
saken fremmes til behandling i kommunene.

Vurdering
Samarbeidet om økonomifunksjonene skal bidra til at kommunene når følgende mål:
Ø
Ø
Ø
Ø

Høg faglig kompetanse.
Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene.
Rask og mindre sårbar oppgaveløsning.
En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne internt i samarbeidskommunene og
eksternt.

Med Steinkjer kommune som vertskommune har Invest-kommunene samarbeidet om
økonomifunksjonen i over ett år. Erfaringen er at felles systemer og utvidet fagmiljø – gjennom
samlokalisering av personell – gir høyere kvalitet og bedre ressursutnyttelse.
Det tilrås at vertskommunefunksjonen tillegges Inderøy kommune fra 2010 – i samsvar med
opprinnelige intensjoner.
Tilrådningen baserer seg på de opprinnelige forutsetninger om oppgave og funksjonsfordeling.
Det legges til grunn at en tjeneste lokalisert til Inderøy vil kunne levere samme kvalitet som en
tjeneste lokalisert til en av de to andre kommunene. Som for (de) øvrige
vertskommuneetableringer kan en påregne visse utfordringer i forbindelse med etableringen,
men uten at dette representerer en uakseptabel risiko.

Konklusjon:
Se innstillingen.

§ 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid.
1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner
og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles
oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre.
Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe
avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.
Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd.
2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:
a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,
b. området for styrets virksomhet,
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser,
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.
3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si
opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det.
Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp,
men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller
fylkeskommune har skutt inn.
Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet.
Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt
tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til
samarbeidende kommuner tilsier dette.

FREMTIDIG ORGANISERING OG LOKALISERING AV
ØKONOMITJENESTENE I INVEST

Utredning utarbeidet av en gruppe nedsatt av
administrativ styringsgruppe i Invest

20.12.2008

Kåre Olsen
Øystein Larsen
Jon Arve Hollekim
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Oppdrag

Administrativ styringsgruppe for INVEST nedsatte i møte 23.06.08 en gruppe på tre personer med
oppdrag og utrede fremtidig strukturering og lokalisering av vertskommunefunksjonen for regnskap,
lønn, fakturering og innfordring fra 2010.
Gruppen har bestått av tillitsvalgt Kåre Olsen, Verran, tjenesteenhetsleder økonomi Øystein Larsen,
Steinkjer og rådmann Jon Arve Hollekim, Inderøy. Jon Arve Hollekim har ledet gruppen.

Nærmere om mandatet
Den administrative styringsgruppen fattet i møte 23.06.08 følgende vedtak:
En arbeidsgruppe for evalueringen opprettes, med Jon Arve Hollekim som leder. Øvrige deltakere
blir leder av økonomifunksjonen, Øystein Larsen, samt representant for ansatte. Tillitsvalgte
velger representant og melder tilbake.
Arbeidsgruppa skal rapportere til styringsgruppen for INVEST.
Styringsgruppens leder vil rapportere til ordførermøtet at det er igangsatt arbeid for å følge opp
kommunestyrevedtaket knyttet til avtalen om administrativt vertskommune-samarbeid innenfor
økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer
I styringsgruppens møte 25.08 orienterte arbeidsgruppens leder om oppstarten av arbeidet og det
ble fattet følgende vedtak:
Forslag til innstilling forelegges Styringsgruppen for INVEST i oktober.

Ny foreløpig status ble gitt styringsgruppen i møtet 27.10.08 hvor følgende vedtak ble fattet:
Styringsgruppen tar til etterretning at en samlet regnskaps-, lønns- og fakturerings/innfordringsfunksjon i et kontorfellesskap anses som faglig sett mest formålstjenlig. I
utgangs-punktet utredes således virkningen av å iverksette en samlet overføring av funksjonen
til Inderøy fra 2010. Utredningen må omtale samlede konsekvenser, herunder
omstillingskostnader.

Oppdragets gjennomføring.
Utredningsgruppen har gjennomført 4 møter. En målsetting ved arbeidet har vært å forenkle
utredningsarbeidet i lys av det omfattende utredningsarbeide som tidligere er gjort på
økonomiområdet.

Tidligere vedtak vedrørende lokaliseringsspørsmålet.
Lokaliseringsspørsmålet for vertskommunefunksjon er i siste og vedtatte styringsdokument for
INVEST-samarbeidet av 02.04.08 referert til slik:
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”Felles økonomienhet for regnskapsførsel, fakturering og lønn. Steinkjer kommune er vertskap for
dette samarbeidet. Samarbeidet skal evalueres allerede i 2 halvår 2008. Det er en målsetting at dette
samarbeidet skal overføres til Inderøy kommune som vertskapskommune. Kontoret har 20,65 årsverk
fordelt på 23 personer.”
Den siste formulerte målsetting nedfelt i vårt oppdaterte styringsdokument er forankret i tidligere
styrende dokumenter og vedtak – helt tilbake til 2003.
I fellesdokument av 26.05.04 utarbeidet av rådmennene understrekes behovet for en felles løsning
innenfor området regnskap, fakturering/innfordring og lønn. Det tilrås at Inderøy får vertskapsrollen
for ansvarsområdet
Felles vedtak i de tre kommunestyrene om etablering av felles enhet har i seg følgende formulering:
”2. Den felles økonomienheten omfatter lønn, regnskap, fakturering og innfordring. Den sentrale
økonomifaglige rådgivningsfunksjonen omfattes ikke.
3. Vertskommuneforpliktelsen tillegges Steinkjer kommune fra etableringstidspunktet og frem til
2010.
4. Den permanente plassering av vertskommuneforpliktelsen blir å ta opp på nytt til ny vurdering og
beslutning innen 01.07.2008, jfr. INVEST-samarbeidet plangrunnlag om mulig lokalisering til Inderøy
for den felles økonomienheten”
De formuleringer og vedtak som er skissert ovenfor er retningsgivende for det arbeidet som
utredningsgruppen skal gjennomføre.
Det må derfor forutsettes at utredningen beskriver et forslag til en hensiktsmessig fremtidig modell
basert på den forutsetning at tjenestene i stor grad lokaliseres til Inderøy.

Faglige vurdering - samlet eller distribuert/splittet fagmiljø.
Det er viktig å tydeliggjøre innholdet i de tjenester som p.t. i henhold er tillagt
vertskommunesamarbeidet. Dette omfatter:
1. Regnskapstjenester
2. Lønnstjenester
3. Utskrift og distribusjon av faktura og innfordring
Faktureringsrutinen - selve forsystemene - er ikke tillagt vertskommunefunksjonen.
Enhet økonomi i Steinkjer som ivaretar vertskommunefunksjonen i dag, omfatter i tillegg
controllerfunksjon Steinkjer(økonomirådgiver), kassetjenester Steinkjer kommune og
vederlagsberegning Steinkjer.
Det er i utgangspunktet enighet i arbeidsgruppen om at faglige vurderinger tilsier størst mulig grad
av fortsatt fysisk og organisatorisk samling av de tjenesteområder som omfattes av dagens
vertskommuneavtale, jfr. 1,2 og 3 over.
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Utredningen i forkant av etableringen av et felles kontor, og den praktiske erfaring etter
forsøksperioden med Steinkjer som vertskommune, er at samlokalisering gir de beste
synergieffekter; fleksibilitet i driften, samlet sett beste utnyttelse av disponibel tid og faglig
kvalitetssikring av arbeidet.
På denne bakgrunn har gruppen i denne sammenheng ikke utredet mellomløsninger i form av
splitting av funksjoner. I dette ligger en antagelse om at selv om mellomløsninger kan medføre en
viss reduksjon i samlede omstillingskostnader, så vil ikke reduksjonen utligne ulempene ved å dele
funksjonene.

Nærmere om lokaliseringsargumenter.
Hvis vi ser bort fra omstillingskostnader vil de viktigste kriterier som normalt vil være vektlagt i
forbindelse med lokaliseringsvalg være:
1. Nærhet til brukere
2. Tilgang på kompetanse (i vid forstand)
En samlet lønns- og regnskaps- og innfordringsenhet kan i prinsippet lokaliseres ”hvor som helst”.
Hvis vi ser på erfaringer fra privat sektor så er det svært vanlig å legge ut regnskaps- og
lønnstjenester mv til andre. I stat og helseforetak sentraliseres tjenestene i stor grad for å oppnå
stordriftsfordeler.
Det kan tåles stor fysisk avstand fra leverandør av tjenester til bruker. Moderne
kommunikasjonsteknologi gjør det mindre nødvendig med fysisk nærhet.
Tilgangen på kompetanse er tradisjonelt rimelig god på økonomiområdet og det anses uproblematisk
å rekruttere til Investkommunene.
I et samarbeide mellom tre kommuner hvor den befolkningstunge kommunen ligger i sentrum, vil
lokaliseringsargumenter pr. definisjon alltid falle ut til fordel for sentrumskommunen.
I denne sammenheng er det politisk vedtatt å etablere et samarbeid hvor funksjoner og ansvar skal
fordeles. I så måte er denne typen funksjoner de mest naturlige og uproblematisk å legge ”utenfor”
sentrum.
Erfaringer fra etableringen av Skatteoppkreverfunksjonen til Verran er gode. Det er helt åpenbart at
vi har en bedre kvalitet på funksjonen i dag enn vi har hatt tidligere, og til en lavere kostnad.
Moderne kommunikasjonsløsninger gjør at kundebetjeningen i praksis blir tilnærmet like god som før
selv om tjenesten er plassert i ytterkant av tyngden av brukermassen. Vi kan ikke se bort fra at selve
etableringen av en ny og selvstendig funksjon, har gitt en ”kvalitetseffekt” som vi kan høste av på
sikt.
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Utvikling, drift og økonomirådgivning.
INVEST baserer seg på Agresso som økonomisystem. Steinkjer kommune har vært brukere av Agresso
i noen år, og er etter hvert en av de kommunene som har kommet lengst i bruken av disse
løsningene. Med utgangspunkt i bl.a. dette, er Steinkjer kommune en av deltakerne i leverandøren
Ergo Group sitt referanseprogram.
En viktig oppgave i det året som har gått har vært å etablere Agresso-løsningene også i Verran og
Inderøy kommuner, et arbeid som til dels har vært tidkrevende.
Det er enighet i arbeidsgruppen om at selv om kommunene har kommet langt i arbeidet med
utviklingen og utnyttelsen av Agresso til et velfungerende regnskaps- og lønnssystem, så er det
fortsatt utviklings- og effektiviseringspotensial i de løsninger som er etablert. Det vil også ligge
fremtidige utviklingsmuligheter i systemet for kommunene etter hvert som systemet i seg selv også
videreutvikles.
En fremtidig løsning av økonomifunksjonen bør hensynta dette og se etter muligheter for å frigjøre
driftsressurser til utviklingsarbeid. Dette for igjen å kunne utnytte de muligheter som gjennom
utvikling ligger i kvalitetsøkning og effektivisering av tjenestene.
Økonomirådgiverfunksjon (controller) er en viktig funksjon i kommunene. Det er viktig med et tett
samarbeide mellom økonomirådgiverne og den øvrige økonomitjenesten. (vertskommunetjenesten)
Dagens leder for enhet økonomi i Steinkjer og ansvarlig for dagens vertskommunefunksjon (medlem
av arbeidsgruppen Øystein Larsen) vil i utgangspunktet anse det som en fordel at
økonomirådgiverfunksjonen og de øvrige økonomitjenestene (lønn, regnskap, innfordring) samles i
en organisasjon. Dette vil gi størst fleksibilitet i tjenestene.
Dette må veies opp mot hensynet til ledelsens behov for nærhet til økonomirådgivningscontrollerfunksjonene.
Arbeidsgruppen vil tilrå at økonomirådgivningsfunksjonen(controller) forblir underlagt den enkelte
hjemkommune og rapporter til kommuneledelsen.

Bemanning.
Enhet for økonomi i Steinkjer består av 20,65 årsverk fordelt på 23 personer. Bemanningen i dagens
økonomienhet fordeler seg slik på de enkelte tjenester:
Lønn
Innfordring
Regnskap
Leder
Øk.støtte

6,25 årsverk
2,50 årsverk
8,90 årsverk
1,00 årsverk
2.00 årsverk

Sum:

20,65 årsverk

(herav ca 1,3 årsverk knyttet til refusjon sykepenger etc.)
(inkl 1,0 årsverk kassetjeneste og vederlagsberegninger Steinkjer)
(betjener kun Steinkjer)

Av disse årsverkene er ca 1,5 årsverk finansiert ved salg av tjenester til eksterne firma.
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Selve vertskommunefunksjonen omfatter 17,65 årsverk, herunder årsverk som er finansiert av salg
av tjenester til eksterne firma – spesifisert slik ved opprettelsen av vertskommunefunksjonen :
Verran:

2,00 årsverk

Inderøy:

3,65 årsverk

Steinkjer:

12,00 årsverk

Sum:

17,65 årsverk (20 personer)

Det har ikke lyktes å redusere utgiftene til bemanning i enheten det første driftsåret slik det var
forutsatt i det opprinnelige vedtaket:
”a. Det skal kunne dokumenteres en konkret rasjonaliseringseffekt fra første virkeår.”
Gjennom rettigheter for overføring av personale mellom kommunene i INVEST er det vedtatt at
arbeidstakere skal kunne kjøre fra sitt tidligere arbeidssted til nytt arbeidssted i arbeidstiden de
første 2 årene. Dette har for økonomisamarbeidet medført at til sammen 6 t/u (0,16 åv) er benyttet
til reise mot tidligere ordinære arbeidsoppgaver.
I tillegg er det innført seniorpolitikk i Steinkjer kommune som bl.a. gir arbeidstakere over en viss
alder mulighet til et antall fridager i løpet av et år. Det er inngått slike avtaler med 3 arbeidstakere
innenfor økonomifunksjonene tilsvarende 10 % stilling.
Totalt sett har en gjennom disse tiltakene ”redusert bemanningen” med 26 % stilling, men ut fra type
bemanningsreduksjon gir dette ikke noe økonomisk utslag i form av reduserte utgifter.
Ut over dette har det ikke vært mulig å redusere bemanningen det første driftsåret, noe som i stor
grad skyldes stor arbeidsmengde ikke minst knyttet til oppstart av ny organisasjon og innføring av
nytt økonomisystem for Inderøy og Verran.
Det forutsettes imidlertid at det gjennom en reetablering av en felles økonomifunksjon på nytt
vurderes om det kan frigjøres ressurser som kan overføres til utvikling og/eller andre områder.

De enkelte arbeidstakere – kvalitets- og kompetansereduksjon ved ny
lokalisering?
Gjennom medarbeidersamtaler høsten 2008 er de ansatte i dagens organisasjon forespurt om deres
syn på en eventuell ny lokalisering av tjenesten. Det er her en tilnærmet 100 % oppslutning rundt at
tjenesten fortsatt bør være samlokalisert.
Når det gjelder en ev ny lokalisering på Inderøy er det naturlig nok delte meninger ut fra bl.a. bosted.
Flere arbeidstakere er betenkelig til en flytting, og noen er tydelig på at dette kan medføre en
tidligere pensjonsavgang eller et ønske om jobbskifte. Det er en hovedvekt blant de fagutdannede
ved kontoret innenfor det siste punktet.
Det vil innenfor en organisasjon stadig være utskiftinger av personell av ulike årsaker. Dette kan gi
negative konsekvenser spesielt på kort sikt i form av effektivitet, kvalitet og kompetanse. Slike
endringer kan imidlertid også gi organisasjonen positive konsekvenser, spesielt på lang sikt. Det er
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imidlertid grunnlag for bekymring hvis flere i organisasjonen slutter samtidig. En større reduksjon i
både formell kompetanse, realkompetanse og erfaring på samme tid vil gi større negative
konsekvenser for organisasjonen.
Det er i denne utredningen umulig å være konkret i forhold til antall og personer når det gjelder et
evt ønske om avgang/jobbskifte. Dette vil alltid være en risiko i forbindelse med slike
nyetableringer, men arbeidsgruppen anser risikoen for å være håndterbar.

Økonomi
Det presiseres at det ikke kan anvendes prinsipielt andre tilnærminger til økonomiproblemstillingen i
dette tilfelle enn hva en har gjort i tilfelle brann og skatteoppkrever. I disse sammenhengene er det i
realiteten fattet beslutning om lokalisering på grunnlag av oppnådd prinsippiell enighet om fordeling
av funksjoner og uten at kostnadsbildet i vesentlig grad er vektlagt.
Økonomibildet kan enklest anskueliggjøres ved å sammenligne med alternativet fortsatt drift i
Steinkjer.
Ved en flytting av tjenesten til Inderøy kommune i 2010 vil en måtte anta at de samme rettighetene
for arbeidstakere vil gjøre seg i to år også for denne virksomhetsoverdragelsen. En flytting av
økonomitjenesten vil ut fra antallet ansatte øke uttaket av reisetid i arbeidstiden over en to års
periode. Ut fra dagens bemanning vil en i disse to årene ha en ”redusert bemanning” lik 50 % stilling,
noe som vil gi en årlig omstillingskostnad i disse to årene knyttet til reisetid i størrelsesorden kr
230.000. Til sammenligning er denne kostnaden anslått til ca 70.000 i 2008 og 2009, før den
reduseres til 0 i 2010 hvis tjenesten ikke flyttes.
I tillegg til reisetidskompensasjon i to år, er det også i retningslinjene for virksomhetsoverdragelse
tatt inn en kompensasjon for reiseutgifter tilsvarende 1,70 pr km. En enkel beregning av dette med
utgangspunkt i 15 årsverk som gis kompensasjon i to år, vil gi en årlig omstillingskostnad til dekning
av reiseutgifter i størrelsesorden kr 210.000.
Ved den midlertidige etableringen av økonomitjenesten i Steinkjer har det ikke vært innarbeidet noe
husleie i de kostnadene som fordeles mellom kommunene. En flytting av tjenestene til Inderøy vil
medføre behov for utvidet areal i det nye administrasjonsbygget på Inderøy. Vi har her skissert to
alternative vurderinger i forhold til husleiekostnader ved en flytting av tjenesten til Inderøy:
Alternativ I: Husleie – eventuelle merkostnader.
Et alternativ er å se på de faktiske arealprisene som ligger til grunn for den husleien Steinkjer
kommune betaler i Steinkjer Rådhus AS i dag, sammenlignet med den husleien en antar vil ligge til
grunn i et nytt administrasjonsbygg på Inderøy.
Faktisk husleie i Steinkjer er i dag kr 400,- pr år pr m2 (eks renhold og strøm), mens tilsvarende
husleie på Inderøy for nye lokaler f.eks kan beløpe seg til ca kr. 1000,- pr år pr m2.
Alternativ II: Husleie – eventuelle merkostnader
Den relevante kostnadsbelastningen er differansen mellom Inderøy-alternativet og den faktiske
alternativkostnaden til Steinkjer kommune. Dvs. hva er den mulige utleieprisen som kan oppnås for
kontorlokaler i rådhuset i Steinkjer ? Markedsprisen på ordinære kontorlokaler i Steinkjer vil nok
normalt overstige kr. 1000,- pr. kvm. Om en legger dette til grunn også for frigjorte lokaler i
Rådhuset, så vil det ikke være grunnlag for å belaste ”Inderøy-alternativet” med leiekostnader.
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Det vil også måtte påregnes omstillingskostnader i form av flyttekostnader og etableringskostnader.
Dette er imidlertid engangskostnader som vanskelig lar seg beregne på forhånd. Dette gjelder også
den midlertidige reduksjonen i effektivitet og kvalitet under flytteperioden. Dette er uansett
kostnader som kun vil gjøre seg gjeldende det første driftsåret etter en geografisk flytting.
Den tekniske løsningen foreslås uansett lokalisering av selve økonomitjenesten opprettholdt med
serverparken på Steinkjer. Dette er en løsning som er fult ut mulig med dagens teknologi. Responstid
og oppetid på økonomisystem vil minimum måtte etableres på samme nivå som i dag ved en endring
av lokalisering. I følge driftspersonalet ved IKT enheten i Steinkjer vil dette medføre at en må øke
kapasiteten på linjene mellom Steinkjer og Inderøy. Dette gir økte kostnader til leie av datalinjer i
størrelsesorden kr 100 – 150.000 pr år. Før en flytting er det viktig at dette område er grundig
gjennomgått slik at tilfredsstillende hastighet og stabilitet i datasystemene er etablert fra første dag
av.
Det samlede økonomibildet kan sammenfattes slik: (bruker et mellomalternativ som anslag)
1. Permantent økte kostnader:
a. økt linjeleie:

kr. 130.000,-.

b. husleie kostnader:

kr. 180.000,- (økning fra kr. 400,- til kr. 1000,-)

2. Permant økte kostnader:

kr. 310.000,-

3. Midlertidig økte driftskostnader:

kr. 230.000,-

(reisekompensasjon pr. år i to år)

4. Flytteomkostninger:

kr. 100.000,-

(lagt inn et anslag for selve flyttingen)

I tilegg kommer tapt arbeidstid i en overgangsperiode.
Om en utligner midlertidige kostnader og flytteomkostninger over en ti årsperiode, så vil den årlige
merkostnad utgjøre ca kr. 330.000,-.
Dersom en legger til grunn en alternativkostnad ved utleie i Steinkjer kommune på kr. 1000,- pr. kvm
for kontorlokaler, så vil husleiekostnadselementet i kalkylen elimineres. Dette gir i i så fall et anslag
på årlige merkostnader på kr. 150.000,- pr. år – tilsvarende 30% av en normal årsverkskostnad. Det
er her forutsatt samme antall kvm totalt.
Alternativ kan de økonomiske konsekvenser – eksklusive tap av arbeidstid pga reising i to-års
perioden – beskrives slik: (i 1000 kroner – alternativ 2; ingen netto husleiekostnad)
2010

2011

2012

2013

2014

Merutgifter – alt 1:

370

540

425

310

310

Merutgifter – alt 2:

280

350

235

130

130

Selv om en etablering til Inderøy vil generere en svak kostnadsøkning på enkelte inputfaktorer, så er
arbeidsgruppen av den oppfatning at etableringen skal kunne gjennomføres uten at de samlede
kostnader øker vesentlig sammenholdt med situasjonen ved inngangen til etableringen av felles
økonomifunksjon. Det bør være mulig å gjennomføre kostnadseffektiviseringstiltak som til en viss
grad utligner kostnadsøkningen på kort sikt og gir ytterligere besparelser på sikt.
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Det er mulig at en nyetablering og flytting av økonomifunksjonen faktisk kan gjøre det lettere å
gjennomføre de omstillinger og kostnadsreduksjoner (jfr. effektiviseringsmålsettingen) som er
tidligere målsatt.

Beskrivelse av reservasjonsretten.
Styringsgruppen for INVEST har tidligere blitt enige om følgende føringer for endringer:
Arbeidsmiljølovens krav skal legges til grunn når organisasjonsmessige endringer gjennomføres, også
når endringene skjer på tvers av kommunene. Disse endringene må håndteres som en
virksomhetsoverdragelse.
Arbeidsmiljølovens kap. 16 viser de ansattes rettigheter ved en virksomhetsoverdragelse. I tillegg har
INVEST vedtatt en egen rapport (* INVEST personalspørsmål) som angir ansattes rettigheter og
plikter ved en overdragelse. Her er det omtalt problemstillinger knyttet til flyttegodtgjøring, hensyn
til alder og helse, lønnsnivå, rettigheter i forhold til ”gammelkommunen”, overtallighet ved
nedbemanning i vertskommunen.
Når det gjelder reservasjonsretten i AML § 16 – 3, så kan en arbeidstakter motsette seg at
arbeidsforholdet overføres til en ny arbeidsgiver. Arbeidstaker som ønsker å reservere seg må gjøre
dette overfor tidligere arbeidsgiver innen en gitt frist som denne har satt.
Ved en flytting av økonomitjenesten i INVEST vil en legge til grunn at de organisasjonsmessige
endringer gjennomføres i tråd med arbeidsmiljøloven og samsvar med tidligere endringer knyttet til
tjenestene skatt, regnskap og lønn. Det betyr at reglene for virksomhetsoverdragelse legges til grunn.
En eventuell flytting vil innebære for enkelte medarbeidere en ny virksomhetsoverdragelse tilbake til
opprinnelig arbeidsgiver og dermed mulighet for å påberope seg en reservasjonsrett i henhold til
AML § 16 – 3. Denne paragrafen lyder i sin helhet:

(1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver.
(2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må
skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen
kan ikke være kortere enn 14 dager etter at informasjon etter § 16-6 er gitt.
(3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste
to år før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne
paragraf, har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra
overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert
for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse
i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. Fortrinnsrett etter §§ 14-2
og 14-3 går foran fortrinnsrett etter leddet her.
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Det vil være sannsynlig at noen arbeidstakere vil gjør bruk av reservasjonsretten og sikrer seg en
fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i en periode. I praksis vil denne retten ha mer
symbolsk enn reell betydning ettersom fag-/tjenesteområdene er avviklet i ”moderkommunen”.

Hovedmodellen for fordeling av funksjoner innenfor økonomiområdet.
Med utgangspunkt i tidligere politiske vedtak, målsetting i styringsrapport og de vurderinger og
forutsetninger som er lagt til grunn i denne rapporten foreslås følgende:
Det etableres en felles økonomienhet for Inderøy, Verran og Steinkjer kommuner på Inderøy i løpet
av driftsåret 2010.
Tjenesten skal omfatte de samme tjenester som i dag – dvs drift og utvikling innenfor:
-

Regnskap
Lønn
Fakturaekspedisjon og innfordring.

Inderøy kommune vil være vertskommune for tjenesten og alle ansatte overføres til Inderøy
kommune som arbeidsgiver fra etableringen av kontoret.
Etableringen omfatter p.t. 17,65 årsverk og inntil 20 personer.
Det kan vurderes særskilte ordninger for enkeltansatte i forhold til geografisk plassering, eventuelt
for en overgangsperiode, dersom dette ikke er til hinder for en effektiv drift av tjenestene.

Organisering av vertskommunefunksjonen
Dagens vertskommunefunksjon er organisert etter kommunelovens § 28 b. Det innebærer at
vertskommunen ivaretar totalansvaret.
Skatteoppkreverfunksjonen er organisert etter kommunelovens § 27.
Kommunelovens § 27. 1. l lyder:

To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en
eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver.
Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre
kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår
virksomhetens drift og organisering.
Etter arbeidsgruppens oppfatning er det formålstjenlig å etablere en ny økonomienhet etter § 27.
Rådmennene utgjør styret for skatteoppkreversamarbeidet. Det samme kan være formålstjenlig for
økonomienheten.
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Gjennomføring – hovedmilepeler:
1. Politisk beslutning av lokalisering og arbeidsgiveransvar

februar 2009

2. Nedsetting prosjektgruppe for detaljplanlegging:

mars 2009

3. Ferdigstilling detaljplan:

oktober 2009

4. Etablering i nye lokaler

medio 2010
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Uttalelse fra Enhet økonomivedr rapporten Fremtidigorganiseringog
lokaliseringav økonomitjenestenei INVEST:

-

Vi synes det er beklagelig at rapporten ikke er utsendt av arbeidsgiver og at det er
betenkelig at rapporten kommer med kort frist og at den kommer midt i årsoppgjøret
som er den desidert travleste tiden vår. Vi har knapt nok hatt tid til å lese igjennom
rapporten og diskutert innholdet. Den korte fristen og årsoppgjøret har gjort at vi
ikke har hatt mulighet til å legge så mye tid i denne uttalelsen og punktene kommer

-

litt hulter i bulter.
Vi mener enheten bør være samlet.
De som tidligere jobbet i Inderøy kommune og de som bor i Inderøy kommune synes
det er greit med flytting til Inderøy, men resten er i hovedsaki mot det. En del må
skaffe seg bil, og flere ser at det blir vanskelig å få hverdagentil å gå opp med
pendling til Inderøy.

-

Et av målene med INVEST-samarbeideter effektivisering, men det ser vi på som helt
urealitisk i hvert fall de 2 første årene. Ut fra rapporten er det ikke utredet noen
økonomisk gevinst ved flyttingen, men tvert imot en kostnad som ikke er i tråd med
intensjonene i INVEST-samarbeidet.
Det blir redusert effektiv arbeidstid som følge av kjøring i arbeidstiden. Dette
medfører krav til ytterligere effektivisering på 50 % stilling og for enheten som helhet
er dette nedskjæring av tilgjengelige ressurser.

-

Hvis økonomi flytter til Inderøy vil størstedelen av ansatte fortsatt bo i Steinkjer og ha
denne som skattekommune. Det medfører ikke ekstra skatteinntekter for Inderøy.
20 arbeidsplasserskal flyttes hvorav 6 personer bor i Inderøy. Betyr at 14 personer
får en langt lengre arbeidsdagog dårligere vilkår enn tidligere. Rent
samfunnsøkonomisker denne flyttingen motstrøms.
Miljø er et aktuelt tema i mediebildet for tiden og det blir helt feil når INVESTsamarbeidet medfører mye mer kjøring enn før. En del går/sykler på jobb i dag og må
begynne å kjøre bil, mens andre må kjøre lenger enn de gjør i dag. Det går verken tog
eller busstil Inderøy som kan benyttes hele året (går en skolebusssom følger
skoleruta).
Vi stiller spørsmålstegnved at en middels stor kommune som Steinkjer med over
20.000 innbyggere ikke skal ha egen økonomienhet for å utføre nødvendig
økonomiarbeid og intern kontroll etter lov og forskrifter. I stedet velges dette å
kjøpes av en mindre kommune. Etter at det i kommuneloven ble tatt bort lovpålagt
stilling som fagsjef regnskapvil Steinkjer kommune ved kjøp av økonomitjenester fra
annen kommune i tillegg miste helt nødvendig kompetanse på dette område. Et
paradoks er det at Regjeringenhar sett behov for og satt ned et utvalg med Steinkjer
kommunes ordfører som leder for å gå gjennom hvordan intern kontroll fungerer i
kommunene.

-

-

-

-

Vi mener flyttekostnadene heller burde vært brukt til å bedre agressoopplæringenog
arbeidsmiljøtiltak i stedet for å sløsesbort i flytting.
Det er først nå at vi begynner å øyne muligheten for å dra ut effekt av den forrige
sammenslåingen,og en flytting til Inderøy vil medføre utsettelse av dette.
Vi tror at en flytting vil gå ut over tjenesten og servicegradenvår.
Først nå begynner vi å få hodet over vannet i forbindelse med sammenslåingenog vi
hadde sett fram til å jobbe med utviklingsoppgaver,noe enheten og kommunene
hadde hatt veldig god bruk for. Vi anser det som helt urealistisk å jobbe med
utviklingsoppgaverpå flere år framover.
Hvordan skal vi serve internavdelingene/enhetene? Et par stykker som tidligere var
ansatt i Inderøy og Verran kommune har fortsatt kontorplass hos sine tidligere
arbeidsgivereog sier at det hadde blitt meget vanskelig å serve tidligere
arbeidsgiveredersom de ikke hadde hatt det. Siden Steinkjer er en større kommune
vil det være flere der som vil ha behov for kontorplass på Steinkjer. Dette vil være et
fordyrende element (husleie).
Det baserespå mye overtidsjobbing, spesielt i forbindelse med årsoppgjøret. Dette
blir vanskeligerenår man får lengre arbeidsveg.I dag er det mange som drar hjem og
spiser middag og drar tilbake på jobb.
Nærhet til kundene er viktig og det er stor sjansefor å miste en del kunder. Vi fører i
dag flere særregnskapfor eksterne firma. Det er stor sjansefor at vi mister dem, og
dermed en god del inntekter. Inntektsbortfall vil medføre at enheten må si opp
ansatte.
Mange antyder at de vil gå av med pensjon eller finne seg annen jobb. Det er
kostnadskrevendemed en slik kompetanseflukt og det vil gå ut over kvaliteten på
tjenestene. Det tar minst 1 år før en ny arbeidstaker er fullt opplært i en ny jobb.
Økonomikonsulentene mister fagmiljøet —noe som er uheldig for alle parter.
Det burde vært opprettet et "økonomistyringsforum" med et tettere samarbeid
mellom økonomisjefene og controllerne i Inderøy, Verran og Steinkjer. Det som skjer
ved en flytting til Inderøy er en ytterligere splitting av fagmiljøet.
I rapporten står det at "Erfaringene med etableringen av Skatteoppkreverfunksjonen
til Verran er gode". Vår enhet deler ikke det synet. Ingen ansatte fra Steinkjer ble
med over til Verran, de har for tiden problemer med rekruttering i stilling og servicen
ovenfor publikum er blitt dårligere. Publikum får bl.a. ikke levere post på Steinkjer,
men må selv sende den selv om de møter opp på rådhuset på Steinkjer.
Sentralbordet/ekspedisjonen mottar i dag massebrev/post som skal leveres til bl.a.
lønningskontoret. Det vil bli mye større portoutgifter når dette må sendesi posten.

Ansatte på Enhet økonomi

Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om
økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer.
INVEST Økonomi.
Mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune er inngått følgende avtale:
Denne avtalen avløser tidligere avtale om administrativt vertskommunesamarbeid innenfor
økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer, vedtatt av kommunestyrene i
Inderøy 18. juni 2007, Verran 31. mai 2007 og Steinkjer 2. mai 2007
Nødvendige vedtekter i henhold til § 27 i kommuneloven er inntatt i avtalen.

§1

Rettsgrunnlag

Denne avtalen bygger på Kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. INVEST
økonomifunksjon (heretter kalt Invest Økonomi) organiseres med hjemmel i denne.
Ordningen er ikke eget rettssubjekt.

§2

Deltakere

Kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer deltar i vertskommunesamarbeidet.
§3

Vertskommune

Inderøy kommune er vertskommune fra det tidspunkt styret for Invest Økonomi, jfr. avtalens
§ 6-1, bestemmer.
§4

Oppgaver som legges til vertskommunen

Inderøy som vertskommune forplikter seg gjennom samarbeidsavtalen til å utføre følgende
oppgaver på vegne av samarbeidskommunene:
a) Føring av kommuneregnskap og andre tilliggende særregnskap/andre regnskap,
herunder alle funksjoner knyttet til regnskapsfunksjonen (bl.a. årsoppgjør, MVAoppgjør, rapportering til statlige myndigheter, remittering).
b) Ivareta alle funksjoner vedrørende lønnsutbetaling etter at lønn er fastsatt i den
enkelte kommune.
c) Fakturere kommunale varer, tjenester og gebyrer etter at grunnlaget er tilrettelagt i den
enkelte kommune.
d) Innfordre kommunale krav.

§5

Formål med samarbeidet

Samarbeidet om økonomifunksjonene skal bidra til at kommunene når følgende mål:
Ø Høg faglig kompetanse.
Ø Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene.
Ø Rask og mindre sårbar oppgaveløsning.
Ø En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne internt i samarbeidskommunene og
eksternt.
§6

Styre

§6-1

Styrets sammensetning

Styret for INVEST Økonomi skal bestå av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Hver kommune har ett medlem og varamedlem. Medlemmene velges for fire år med en
funksjonstid som følger valgperioden.
Lederen for INVEST økonomifunksjon er sekretær for styret og har møte- og talerett i styret,
om ikke styret for det enkelte tilfelle har vedtatt noe annet.
§ 6-2 Innkalling til styremøte
Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs, minst 2 ganger pr år.
Medlem av styret og lederen for INVEST økonomifunksjon kan kreve at styret sammenkalles.
Innkallingen skjer med rimelig varsel og skal så langt mulig inneholde saksliste.
§ 6-3 Saksbehandling i styret
Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. Styret ledes av leder, i dennes
fravær, av nestleder. Valg og vedtak i styret treffes ved alminnelig flertall. Møteleder gis
dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret skriver protokoll som undertegnes av medlemmene.
Ved uenighet kan styremedlem og lederen for INVEST Økonomi kreve å få sin oppfatning
protokollført.
§ 6-4 Styrets myndighet
Styret har ansvar for organisering og drift av INVEST Økonomi. Styret skal særlig ha
oppmerksomhet mot formålene for samarbeidsordningen. Styret fastsetter ordningens budsjett
og har ansvar for forholdet til vertskommunen.
§7

Administrasjon

Administrativ leder for INVEST økonomifunksjon er leder for ansatte ved enheten og
forestår den daglige driften innenfor de rammer styret har satt.
§8

Arbeidsgiverforhold

Inderøy kommune er den formelle arbeidsgiver for alle medarbeidere i INVEST
økonomifunksjon. Som arbeidsgiver skal Inderøy kommune ivareta partenes rettigheter og
plikter i henhold til lov og avtaleverk. Styret og lederen for INVEST Økonomi har ansvar for
prioriteringer og ressursbruk ved enheten.

§9
Ansattes rettigheter
Ved eventuell nedbemanning eller opphør av ordningen skal de ansatte ha rettigheter i
vertskommunen i samsvar med avtaleverket og arbeidsmiljøloven.

§ 10

Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen

Kostnadene knyttet til vertskommunesamarbeidet i denne avtales fordeles slik:
Inderøy:
Verran:
Steinkjer:

§ 11

20,0 %
11,5 %
68,5 %

Uttreden av samarbeidet

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i dette
samarbeidet.
Ved uttreden vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som omfattes av
samarbeidsordningen.
§ 12

Endring av avtalen

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av kommunene i
samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning i de tre kommunenes kommunestyrer.

§ 13

Tidspunkt for overføring av oppgaver

Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2010.

Inderøy / Verran/ Steinkjer, den

___________________
Inderøy kommune

___________________
Verran kommune

________________
Steinkjer kommune

IIIII II

FAGFORBUNDET

11 11 1
003652

Fagforbundet Verran
Fagforbundet Steinkjer
Fagforbundet Inderøy

Høringsuttalelse til utredning utarbeidet av en gruppe nedsatt av administrativ
styringsgruppe 1 INVEST

"Framtidig organisering og lokalisering av økonomitjenesten i INVEST"
av 20.10.08

Vi har gått igjennom utredningen og har følgende kommentarer:

• Ved en eventuell lokalisering/overdragelse av økonomifunksjonen til Inderøy kommune
blir det spesielt viktig at arbeidsgiver tar ansvar og gir grundig informasjon om
arbeidstakernes rettigheter.
•Da dette blir en virksomhetsoverdragelse må Arbeidsmiljølovens Kapittel 16 og dens regler
følges!
• Det vikti Ysteblir at alle berørte informeres slik at de tidli forstår føl ene av en
overdragelse.

26. januar 2009

Fagforbundet Verran

Fagforbundet Steinkjer

Fagforbundet Inderøy

Kåre Olsen

Rolf Bosnes

Nanna Marit Dyrendal

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/493-2
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Inderøy kommunestyre

4/09

04.05.2009

Kontrollutvalget - Årsrapport 2008
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering.

Vedlegg
1 Kontrollutvalget - Årsrapport 2008

Bakgrunn:
I henhold til Kommunelovens § 77 skal kommunene ha et kontrollutvalg.
Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i
kommunen. Utvalget skal påse at revisjon og kontrolltiltak fungerer på betryggende måte.
Kontrollutvalget behandlet sin årsrapport i sak 04/09, og gjorde slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsrapport for 2008.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering.
Vurdering.
Det vises til kontrollutvalgets behandling.

Konklusjon:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 legges med dette fram for kommunestyret til behandling,
jfr. utvalgets vedtak, pkt. 2 og 3.

Inderøy kommune
Kontrollutvalget

IIIIIII II
0032 2

Kontrollutvalgetsårsrapport for
2008 til kommunestyret

Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 27. februar 2009 - Sak 004/09

I
Trridela
lon5eK
-seretariat for loptrolIdtvalepeffir
Fylkets Hus. 7735 Steinkjer
Telefon 74 11 14 76
E- post: poste kom sek.no
Web: www.kornsek.no
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SIDE 2 AV 8

INNLEDNING
"Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange
enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre
folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre
vedtaket selv. Kommunestyret skal påse at de kommunale regnskaper revideres på en
betryggende måte." (§ 76 i kommuneloven).
"Kommunestyret velger et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale
forvaltning på sine vegne." (§ 77, 1. setning, i kommuneloven).
Kommunestyret i Inderøy valgte i møte den 16.10.2007, sak 56/07 et kontrollutvalg på 3 faste
medlemmer og 3 personlige varamedlemmer for perioden 2007 —2011.
Faste medlemmer

Varamedlemmer

Leder
Nestleder
Medlem

Øystein Lorentsen
Astri Marie Wessel
Bente Melhus

Svein Jørum
Anstein Lyngstad
Karin Kjølmoen

Fra og med valgperioden 2007-2011 er det lovfestet at minst ett av utvalgets medlemmer skal
velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr. 1).
Svein Jørum er fast medlem av kommunestyret.

1 KONTROLLUTVALGET
1.1 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR
"Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen
på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. " (Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4).
Kontrollutvalget skal se til at disse tre hovedoppgavene blir gjennomført:
• Regnskapsrevisjon
- påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
• Forvaltningsrevisjon
- påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger
• Selskapskontroll
- påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge
det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som
er foretatt av kommunens folkevalgte organer.
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1.2 KONTROLLUTVALGETS

REGLEMENT

Kontrollutvalgets arbeidsområde er regulert av:
• Kommunelovens §§ 76 til 81
• Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

2 KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE
2.1 KOMMUNENS FORVALTNINGSOMRÅDER
Kontrollutvalgets oppgaver omfatter alle kommunens forvaltningsområder. Jfr. vedlegg 2,
organisasjonskart pr. oktober 2008.

2.2 SELSKAPER

MED KOMMUNALT EIERSKAP

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper herunder interkommunale selskaper og i aksjeselskaper.
Kontrollutvalget har full innsynsrett i selskaper som er heleid av kommunen eller eid sammen
med andre kommuner / fylkeskommuner eller interkommunale selskaper.
I selskaper der det også er private eierinteresser har kontrollutvalget ikke den samme innsynsretten så fremt dette ikke er vedtektsfestet.

3 KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM
3.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører, jfr. KU-sak 022/05. (Kl. § 77, nr 8 og
forskrift om kontrollutvalg § 19.) Dersom utvalget likevel velger å holde møtet for åpne dører,
skal dørene lukkes under behandling av opplysninger som er underlagt lovbestemt
taushetsplikt.
Kommunens ordfører og kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
Ordfører Ole Tronstad møtte den 24. september.
KomRev Trøndelag IKS deltok på alle møtene.

3.2 BEFARING/TILSYNSBESØK
Kontrollutvalget har ikke gjennomført besøk/tilsynsbesøk i 2008.

3.3 INFORMASJON

TIL KOMMUNESTYRET

Kontrollutvalget rapporterer årlig om sin virksomhet til kommunestyret.
Det er i løpet av året behandlet og oversendt en rapport etter gjennomført selskapskontroll.
Kontrollutvalget vurderer imidlertid fortløpende hvilken informasjon og hvilke saker som vil
være aktuelle å presentere for kommunestyret.
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4 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2008
4.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2008 holdt 5 møter, og behandlet 27 saker, se Vedlegg 1. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2007, 4 møter og 19 saker.
Alle møter i utvalget er holdt for lukkede dører, se pkt. 4.1.

4.2 BEHANDLING

AV KOMMUNENS

REGNSKAPER

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret, men kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas
hensyn til den før dette organ avgir sin innstilling til kommunestyret (forskr. § 7).
Utvalget avga i møtet den 23. april 2008 sak 010/08, uttalelse til kommunestyret om
kommunens årsregnskap med revisjonsberetning og til kommunens årsmelding for 2007, sak
011/08.

4.3 FORVALTNINGSREVISJON
Det er ikke gjennomført noe eget forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2008, men Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1749-1 / 2007 —Gjennomgang av barnevernstjenesten ble lagt frem til
behandling i kontrollutvalget 27.2.2008, sak 005/08.
KomRev Trøndelag IKS har på vegne av kontrollutvalget gjennomført en overordnet analyse
som har dannet grunnlaget for Plan for forvaltningsrevisjon 2008 —2011. Planen er vedtatt av
kontrollutvalget 23.4.2008 sak 012/08, og av kommunestyret den 24.6.2008, sak 0026/08.

4.4 SELSKAPSKONTROLL
I 2007 ble det påbegynt selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Kontrollen ble fullført i
2008. Rapporten etter kontrollen ble behandlet av kontrollutvalget 23.4.2008,
sak 013/08. Rapporten ble oversendt kommunestyret til orientering.
Plan for selskapskontroll 2008 —2011 er utarbeidet av KomSek Trøndelag IKS og vedtatt av
kontrollutvalget den 6.6.2008, sak 018/08, og av kommunestyret den 24.6.2008, sak 0027/08.

4.5 GJENNOMGANG

AV MØTEPROTOKOLLER

Kontrollutvalget behandler jevnlig rapporter etter revisjonens gjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskapet.
Hensikten med revisjonens gjennomgang av saksframlegg og vedtak er å påse at de er i tråd
med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk betydning
er prioritert.
Kontrollutvalgets hovedinntrykk er at kvaliteten på den kommunale saksbehandlingen jevnt
over er god.

4.6 TILSYN MED REVISJONEN
Utvalget påser gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen at
revisjonsarbeidet er å jour og foregår i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.
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Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om
revisjon § 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 24.9.2008, sak 021/08.

4.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON
Disse
•
•
•
•
•

har møtt og orientert kontrollutvalget i møte:
Jon Arve Hollekim den 27. februar under sak 002/08
Jon Arve Hollekim den 23. april under sak 007/08
Jon Lyng den 23. april under sakene 010 og 011/08
Jon Arve Hollekim den 6. juni under sak 016/08
Jon Arve Hollekim den 24. september under sak 016/08

Kommunens administrasjon har orientert om aktuelle forhold vedrørende driften av
kommunen.
Orientering fra administrasjonen er fast sak på alle kontrollutvalgets møter.

4.8 KURS OG KONFERANSER
Svein Jørum og Karin Kjølmoen deltok på NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen
4. —5. februar 2008.
Svein Jørum deltok i endagskurs for kontrollutvalg i Snåsa.

5 AVSLUTNING
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne
å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen.
Kontrollutvalget har den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest
mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapport til kommunestyret.
Kontrollutvalgets årlige rapport anses å være en viktig informasjon til kommunestyret om det
tilsyn kontrollutvalget utøver.
Det er kontrollutvalgets oppfatning at de saker som har blitt reist overfor administrasjonen i
2008 er besvart tilfredsstillende og innen rimelig tid.
Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det
vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.

Inderøy den 27. februar 2009

Svein Jørum
leder ,

z1z
3Bente
Melhus

Vedlegg 1: Oversikt over saker behandlet av kontrollutvalget i 2008.
Vedlegg 2: Inderøy kommunes organisasjonskart pr. oktober 2008.
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Vedlegg 1 —OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2008
•Mtedato

Sakstitte

27.2.

001
002
003
004
005

Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Orientering fra revisor
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til kommunestyret
Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1729-1 / 2007 —Gjennomgang av
barnevernstjenesten

23.4.

006
007
008
009

Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Orientering fra revisor
Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i
Inderøy kommune
Inderøy kommunes årsregnskap for 2007
Inderøy kommunes årsberetning for 2007
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008 —
2011
Rapport etter gjennomført selskapskontroll i Innherred Renovasjon
IKS
Kontrollutvalgets møteplan for 2008
Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Orientering fra revisor
Plan for selskapskontroll 2008 —2011

010
011
012
013

6.6.

014
015
016
017
018

24.9.

019
020
021
022
023

26.11.

024
025
026
027

Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Revisjon 2008
Orientering fra revisor
Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i
Inderøy kommune
Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Orientering fra revisor
Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2009
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Vedlegg 2 —ADMINISTRATIV ORGANISERING OKTOBER 2008

Administrativ organisering oktober 2008
JonArve Holkiclot
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/494-2
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Inderøy kommunestyre

5/09

04.05.2009

KONTROLLRAPPORT 2008 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I INDERØY
KOMMUNE
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy kommune til orientering.

Vedlegg
1 Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag - Årsrapport 2008
2 Kontrollrapport 2008 vedr.
Skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy kommune

Bakgrunn
Kontrollutvalget behandlet ovennevnte sak i møte den 27.02.09, sak nr. 006/09, og fattet slikt
vedtak:
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til
orientering.

2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy kommune til orientering.
Vurderinger.
Det vises til saksframlegg for kontrollutvalget.

Konklusjon:
I henhold til Kontrollutvalgets vedtak pkt. 3 og 4 legges saken fram for kommunestyret
til behandling.

/

‘V-‘n.6

11
11
11119

Årsrapport for 2008
Skatteoppkreveren i
Inn-Trøndelag,
Inderøy kommune

1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1.2 Organisering
Arbeidet ved kontoret er organisert på en måte som til en viss wad innebærer spesialisering.
Tyngre innfordringsoppgaver er samla på 1-2 personer. Det samme gjelder
kontrollvirksomheten. Spesialiseringen har ikke vært gjennomferrt i større grad enn at det må
kunne anses forsvarlig i forhold til sårbarhet.
1.1.3 Ressurser og kompetanse
Kontoret har i 2008 hatt tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å sikre forsvarlig drift på
alle hovedområder.

1.2. Internkontroll
I 2008 har sentrale rutinebeskrivelser ligget til grunn for arbeidet.

1.4.

Skatteutvalg

Det har vært 2 saker til behandling i Skatteutvalget i 2008. Skatteutvalget har ikke ettergitt
skattekrav.

2.

Skatteregnskapet

2.1.

Avleggelse

av regnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet for 2008
Skatteoppkreveren i Steinkjer bekrefter at skatteregnskapet i 2008 er ført, avstemt og avlagt i
samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf Instruks for skatteoppkrevere § 3-1.
•

Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapet for 2008 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren.

Det har ikke vært endringer i prosentsatsen for avsatt margin.

3.

Innfordring av krav

3.1.

Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser (forfalte debetkrav) pr 31.12.2008 for skatt og arbeidsgiveravgift

3.1.3 Kommentar

om restansesituasjonen

og utviklingen i restanser

har holdt segforholdsvis stabil etterbådeomorganiseringerog innføring
Restansesituasjonen
Året 2008 har det vært drevet aktiv innfordring der de fleste
av nytt skatteregnskapssystem.
virkemidler har vært tatt i bruk.

3.13

Kommentar om restanseoppfølgingen på eldre år

En del av de eldre restanseneer omfattet av gjeldsordning og er såledesikke under aktiv
innfordring.

Når det gjelder store eldre restanser vedrørende personlige skattytere, gjenstår det fortsatt en
god del arbeid.
Kontoret bruker D.rapporten "Restanseliste —forelda krav" dato tom 31.12.08 og
arbeidslistene i SOFIE (skatteregnskapssystemet) for oppfølging av krav som nærmer seg
fristen for foreldelse. På grunnlag av dette vurderes konkTeti det enkelte tilfelle om tiltak for
fristavbrudd skal iverksettes.
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.08: 1
Samlet beløp på krav som var foreldet pr 31.12.08: 20 395

3.2.

Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurderin av kontorets resultat r. 30.06.08.
Kommune:

1702 STEINKJER

Styringsparameter

Resultat pr.
30.06.08

Resultatkrav

8.7: Innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år, fordelt på skatte/avgiftsart
Forskuddsskatt

(2007)

99,9 %

97,6 %

Forskuddstrekk

(2007)

100,0 %

100,0 %

99,8 %

100,0 %

94,8 %

95,0 %

Arbeidsgiveravgift

(2007)

8.8: Innfordret restskatt av sum krav til innfordring siste år
(inntektsåret 2006)

3.2.2 Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket
innfordringsresultatet
Det forventes at en mer aktiv innfordring på sikt vil bidra til økt andel rettidige innbetalinger.
3.2.3 Omtale av spesielle forhold
3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten 1innfordringen
Legger stor vekt på å ta i bruk all den funksjonaliteten som er tilgjengelig i SOFIE
(skatteregnskapssystemet) for å effektivisere innfordringsarbeidet.

3.3. Særnamskompetanse
Kontoret benytter særnamskompetansen i stor grad. Dette anses som en viktig forutsetning til
gode innfordringsresultater.

4.

Arbeidsgiverkontroll

4.1. Kontorets resultat pr. 31.12.08
Antall planlagte kontroller for 2008:
11
Som utgjør:
3 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2008:

2

Som utgjør:

1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2007:

0

4.1.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollene —deltakelse i interkommunal
samarbeidsordning eller annen løsning.
Arbeidsgiverkontrollen inngår i kontorets ordinære aktivitet.
4.1.2 Antall kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og
avdekking av uregistrerte arbeidstakere:
1 av 2 kontroller med avdekking.
Det er fremsatt forslag om endring i grunnlag arbeidsgiveravgift på til sammen kr 924 666
4.1.3 Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet i 2008
Samlet sett anses kontorets aktivitet på kontrollområdet som tilfredsstillende. Kontoret ligger
godt an i forhold til målsettingen om å etablere kontrollvirksomheten på et akseptabelt nivå i
løpet av en tre-årsperiode. Antall kontroller gjennomført i Inderøy kommune er imidlertid for
lite i 2008.
4.1.4 Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører
Det har vært meget godt samarbeid mellom våre kontrollører, Trondheim kemnerkontor og
Skatt Midt-Norge i forbindelse med oppstarten av kontorets kontrollvirksomhet.
4.1.5 Gjennomfø rte informasjonstiltak
Det er gjennomført informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere og arbeidsgivere for å øke
andelen elektroniske innlevering av oppgaver.
4.1.6 Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen
Kontoret vil fortsette arbeidet som er i gang på kontrollområdet. Antallet kontroller for 2009
vil bli høyere.
Sted/dato:

Skatteopp

erens signatur

Vedlegg: Årsrepskapet

for 2008. Signert av skatteoppkreveren.

Årsregnskap - kommune- sammendrag
Utvalgskriterier Komm nr : 1729' , År :

, Hovedbokstype :

Likvider
Ubetalte krav
Skyldig skattekredi orene
Skyldig andre
innestående margIn
Udisponertresultat
Sum
Arbeidsgiveravgift
Kildeskatt
Personlige skatteytere
Selskapsskatt
Renter
Innfordring
Sum

Fordeittil Folketrygden- arbeidsgl-veravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen

Dato: 11.02.2009 - 14.02

Årsregnskap - kommune - sammendrag
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/265-1
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Hovedutvalg Folk

6/09

2/09

05.03.2009

04.05.2009

Årsmelding 2008 for Eldres Råd

Rådmannens forslag til vedtak
Årsmelding 2008 for Eldres Råd tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.02.2009

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling iHovedutvalg Folk - 17.02.2009:
Årsmelding 2008 for Eldres Råd tas til etterretning.

Håvard Okkenhaug fratrådte møtet.

Møtedato
17.02.2009

Type
avgjørelse
Eldres Råd

Inderøy
6/09
kommunestyre

Behandling i Eldres Råd - 05.03.2009 :

Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Eldres Råd - 05.03.2009
Årsmelding 2008 for Eldres Råd tas til etterretning.

Vedlegg
1 Årsmelding 2008 for Eldres Råd

Bakgrunn
I vedtektene for Eldrerådet, pkt. 6, står det:
Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsberetning som skal legges fram for kommunestyret til
behandling.

ÅRSMELDING 2008
FOR
ELDRES RÅD

For perioden 2008 – 2011 er følgende valgt:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. Magnus Balgaard
2. Jarle Holmsve
3. Eldrun Stavrum
4. Arnulf Farbu
5. Inger Sofie Stendahl Ness

Åse Sakshaug
Kristian Austad
Åsta Grønnesby
Marie Nossum
Per Flatberg

Leder:
Nestleder:

Magnus Balgaard
Arnulf Farbu

Rådet har i 2008 hatt 5 møter og behandlet 12 saker. Både ordfører og rådmann har deltatt
på møtene og orientert.
Her er noen av sakene som har blitt behandlet:
ELDRES RÅD 2008-2011 – KONSTITUERING
Eldres råd, 01.02.08, vedtak:
Som leder for Eldres Råd er Magnus Balgaard valgt.
Som nestleder for Eldres Råd er Arnulf Farbu valgt.
ÅRSMELDING 2007 FOR ELDRES RÅD.
Eldres råd, 01.02.08, uttalelse:
Årsmelding 2007 for Eldres råd tas til etterretning.
ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG.
Eldres råd, 08.05.08, vedtak:
Inderøy eldreråd oversender Eldrådet i N-T sluttrapport om eldrepolitisk program for N-T i
perioden 08-11. Rapporten er basert på høringsuttalelse fra pensjonistlagene i Inderøy med
tillegg av noen utfyllende kommentarer fra eldrerådet.

Bolig.
Når eldre ikkje lenger kan bu i stor bolig vil nok mange ha ønske om å få bu i en god omsorgsbolig.
Det er viktig for eldre med dårleg helse å få bu i omsorgsbolig der det er døgnkontinuerlig tilsyn og
omsorg v/helsepersonell.
Det bør også planleggast slik at det kan bli bygd flere små hus/leiligheter sentralt beliggende og i
nærhet av offentlig transport.
Småhusene/leilighetene bør ha det meste på et golv, uten dørstokker og med breie dører for rullestol.
Boligen må ha kjøkken, stue, soverom, bad med WC. Storleiken på boligen bør variere litt etter om
det er ektepar eller einslege som skal bu der. Ca. 70 m2 er vel passe for ektepar. Interiør i
hus/leilighet må tilpasses eldre. For eksempel stikkontakter opp fra gulvplan og lettbetjente
vassarmaturer. Det må være brannalarm tilknyttet vaktsentral.
Konklusjon: I boligen må en føle seg hjemme, føle trivsel og fremfor alt trygghet, samt føle at en
mestrer utfordringer i hverdagen med godt tilrettelagte muligheter for dette.
Boligen må få eit enkelt uteområde som lettvindt kan bli stelt og tilpasset rulator og rullestolbrukere.
Når butilbudet for eldre skal vurderast, må også institusjonsplassar som eit suplement til
omsorgsboligar bli med. Ei god heimehjelpteneste kan lette trykket for å flytte til omsorgsbolig. Det
må leggast til rette for betring av dette tilbudet.
Transport.
Langs sentrale ferdselslinjer er det forholdsvis gode kommunikasjonsvilkår, med rimelig avstand til
buss og jernbane. Det er fleire drosjeløyver, også minibusstilbud. Drosjekort for eldre og sjuke har for
høg egenandel. Elles er det honnørpris på buss og jernbane. Det er halv pris og det er
tilfredsstillande. Ei behovsprøving for å få honnørpris bør bli vurdert om det kjem dei med lågast
pensjon til gode.

Det må ikke bli slik i de nærmeste årene at billetter til off. transport kun blir å få kjøpt på
automater. Det må heller ikke bli tilleggskostnad for vanlig kjøp av billett for eldre som ikke
kan takle en billettautomat. Det må gis busstilbud som korresponderer med tog.
Helse- og omsorg.
Eldre og særlig enslige eldre må ikke sendes hjem fra sykehus uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn
til at de kan greie seg alene eller at det er sørget for tilstrekkelig tilsyn og hjelp. Timebestilling er en
god ordning, men det må ikke forekomme timelang telefonkø.
Vi må opprettholde at vi skal ha to sykehus i fylket med nødvendig spesialtilbud på begge plasser.
Kontakt og samkjøring mellom sykehusa bør utvikles slik at pasienter får komme inn der det til hver
tid kan være ledig plass selv om pasienten ikke hører til det distrikt som naturlig hører til næmeste
sykehus..
Egenandelsgrensa for legehjelp og medisin bør bli lågare og ikke høyere for hvert år.
Fastlegeordningen mener vi har blitt ei god ordning. Pasienten vil føle seg tryggare når lege/pasient

kjenner kvarandre. Det er svært viktig at legen lytter til pasienten og gir seg god tid ved alle
konsultasjoner, spesielt ved besøk på institusjoner. Det skaper tillit. Akutt-pasientar må alltid ha 1.
prioritet. Utskrift av legejournalen har alle pasientar krav på å få når dei ber om det, og det er vel
aldri noe problem å få det.
Når det gjeld tilbudet til folk med psykiske lidelser er det vår oppfatning at de ikkje bør forlate
institusjonen for tidleg. I mange kommunar er den psykiatriske helsetenesta for lite utbygd til å ta
imot vanskelege pasientar.
Norskopplæringen for våre tilsatte leger må bli bedre slik at pasienten forstår.

Det er viktig at hjemmehjelpsomsorgen er slik tilpasset at eldre kan få bo hjemme lengst
mulig. Sykehjemskapasiteten bør være såpass utbygd at eldre som føler at de ikke lenger har
et fullverdig liv hjemme i egen bolig, bør få sykhjemsplass for å ende sitt liv på en verdig
måte. Egenbetalingen må være slik tilpasset at den ikke fører bruker at tjenester ut i
pengevansker. Det må være penger til gode til et noenlunde normalt personlig forbruk.
Tannhelse.

Pensjonistar bør få gratis tannhelsetjeneste selv om de ikke er på institusjon og har
hjemmesykepleie.
Kulturtilbud.

I mange kommuner er det gode tilbud for friske eldre. Vi har kino, flere samfunnshus der det
ofte er konserter og teaterforestillinger. Men billtettprisene er så høge at pensjonister med
låg pensjon må avstå å oppsøke mange av tilbuda. Derfor er det ønskeleg at det blir
honørpriser for dem på slikt tilbud.
Kulturtilbudet i institusjoner kan kanskje bli bedre. Det er kor, korps og enkeltpersoner som gjerne
opptrer gratis. Men da må etterspørselen komme fra institusjonen. Det er ikke alle som er så freidig
at de byr seg fram, en er kanskje redd for å virke påtrengende. Alle pensjonistlag har møte en gong
pr. måned med underholdning av ymse slag. Dessuten arrangerer pensjonistlaga turear for
medlemmene. Pensjonister kan i stor grad være aktiv for å bidra ved boligane med trivselstiltak.

Ved kinobesøk klager ofte eldre på at lydnivået er så høyt at det direkte er plagsomt.
Mosjonstiltak.
Alle eldre vet hvor viktig det er å drive mosjon. Kroppslig aktivitet i en eller annan form. Det finnes
gode tilbud om bading i varmebasseng mange steader. Det bør i alle fall organiseres slik at
pensjonister får tilgang til varmebasseng, for eksempel Leklemsåsen i Verdal er veldig aktuell for
Inderøy.
Tiltak som for eksempel seniordans er et godt tiltak som må nå fleire.
Sosial kontakt.

Som før er nevnt er det flere kulturelle tilbud som gir sosial kontakt. Sokneråda og
organisasjonar driv besøkstjeneste til eldre og syke. Vi som er friske burde kanskje stille oss
til disposisjon for dette. Dessuten er det en del samarbeid mellom pensjonistlaga når det
gjeld tur og møte. Dette bør halde fram.
Et godt eksempel på kontaktskapende miljø både for eldre og yngre er onsdagsmøtene ved
Stiklestad Nasjonale Kulturhus. Historiske kåserier om hendelser i gammel tid. Om ”Tingene
forteller” samler mye folk.
Eldre og datateknologi.
Det må vies oppmerksomhet på at de eldre i dag ikke er vokst opp med datamaskin på skolepulten.
Det er heller ikke lett å gjøre de riktige grep på et tastatur dersom hånden skjelver. Eldre bør fortsatt
få utført banktjenester og lignende ved skranke uten skyhøye gebyrer. Det må også i fremtiden
tenkes over at fjernkontroller og tastaturer ikke blir av et slikt miniformat at eldre med svekket syn og
stive fingre ikke kan håndtere dem.
TRENING/REHABILITERING I VARMEBASSENG.
Eldres råd, 19.09.08, uttalelse:
Rådmannen sluttfører forhandlinger med Verdal kommune om varmebassengtilbudet og gis fullmakt
til å inngå avtale som forplikter Inderøy kommune med et beløp inntil kr. 40.000,- pr. år i en tre års
periode.
Tilbudet i Leklemsåsen har høy kvalitet. Det ligger geografisk gunstig til. Det gir muligheter for
individuelle avtaler om enkelttimer, fysioterapi og trening i grupper med fysioterapeut i basseng.
Eldre ser det dessuten som en fordel å ha ett sted å forholde seg til. Eldrerådet mener derfor at det er
viktig at bassengtilbudet i Leklemsåsen styrkes.
BUDSJETT 2009 M/ØKONOMIPLAN 2009-2012.
Eldres råd, 11.11.08, uttalelse:
Rådmannens forslag til budsjett 2009 med økonomiplan 2010-2012 tas til etterretning.
DISTRIKTSMEDISINSK SENTER I INN-TRØNDELAG.
Eldres råd, 11.11.08, uttalelse:
Eldrerådet i Inderøy slutter seg til anbefalingene i rapporten av 1.10.08 ”Distriktsmedisinsk senter i
Inn-Trøndelag” og ønsker at saken videreføres i et hovedprosjekt.
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samarbeidmed de kommunaleeldrerådene
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FORORD

Eldrerådet i Nord-Trøndelag vedtok i møte den 25. februar 2008 å revidere
eldrepolitisk program med medlemmene i rådet som styringsgruppe for
programmet.
Det skulle være et kortfattet dokument hvor de eldres ønsker om hvordan
samfunnstjenestene på noen sentrale områder burde innrettes.
Det er det fylkeskommunale eldrerådet og de kommunale eldrerådenes ønske
at dette programmet som er utarbeidet må bli benyttet aktivt i kommuner,
fylkeskommune og statlige enheter når tiltak og innretning for eldre i NordTrøndelag skal formes og omformes de kommende år.
Eldrerådet i Nord-Trøndelag vil rette en stor takk til de kommunale eldrerådene
for flott oppslutning og godt samarbeid i utformingen av programmet.
Steinkjer, september 2008
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ELDREPOLITISKPROGRAMFOR NORD-TRØNDELAG
FOR PERIODEN 2008-2012
INNLEDNING
Eldrerådene skal være rådgivende organ overfor kommunestyre og fylkesting
og skal uttale seg i alle saker som angår, eller har betydning for de eldre i
kommunen og i fylkeskommunen.
I tillegg til å uttale seg i viktige saker kan eldrerådene på eget initiativ ta opp
saker som rådene selv mener er av betydning for eldre og gamle.
Eldrerådet i Nord-Trøndelag har i forrige valgperiode utarbeidet et eldrepolitisk
program for Nord-Trøndelag. Eldrerådet vedtok i møte den 25. februar, sak
08/7 å revidere det eldrepolitiske programmet for Nord-Trøndelag. Programmet
er tenkt å være et uttrykk for hva de eldre i Nord-Trøndelag har av ønsker
overfor kommuner og fylkeskommuner på områder hvor kommunene og
fylkeskommunene yter tjenester overfor eldre og gamle.

Eldrerådenes rolle
Det er etablert eldreråd i alle kommuner og fylkeskommuner. Rådenes
innflytelse på kommunale beslutninger har variert en del. Helse- og
omsorgsdepartementet ser det som viktig at brukernes interesser blir ivaretatt,
ikke bare i selve tjenesteutøvelsen, men også i de kommunale planprosessene.
Derfor er det satt som krav at forslaget til kommunal handlingsplan forelegges
de kommunale eldrerådene før de vedtas politisk. Det er viktig at eldrerådene så
langt som mulig får anledning til å delta i de planprosessene som kommunene
setter i gang, og at de blir tatt med så tidlig som mulig i disse prosessene.
I eldrepolitisk program skal ledere og saksbehandlere i kommuner og
fylkeskommune kunne gjøre seg kjent med eldrerådenes syn på sentrale
spørsmål allerede når saksbehandlingen i en viktig sak tar til. På den måten kan
eldrerådenes syn legges inn i sakspapirene fra administrasjonen, og det kan tas
hensyn til de eldres syn når tilbudene legges til rette.
Av de 24 kommunale eldrerådene i Nord-Trøndelag har 17 kommuner avgitt
svar på de spørsmål som er stilt. Alle ønsker kan ikke være representert i de
formuleringer som står å lese i eldrepolitisk program. Viktige nyanser må
nødvendigvis gå tapt i det redigeringsarbeid som er gjort, men for de
kommunale administrasjoner i fylket vil det være fornuftig å skaffe seg tilgang til
det materialet eldrerådet i egen kommune har utarbeidet for at viktige lokale
nyanser ikke skal gå tapt.
Det er tanken at eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag skal revideres i
begynnelsen av hver valgperiode framover for på den måten å fange opp de
endringer i ønsker som nyvalgte eldreråd måtte ha.
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Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag for perioden 2008-2011 er et første
viktig skritt i retning av å uttrykke en samlet eldrepolitisk røst i fylket. Det er å
håpe at dette skal bli den beste og kanskje mest konstruktive måte for de eldre
å bli hørt på. Rådgivende uttalelser til saker som allerede ruller i de kommunale
og fylkeskommunale system har som allerede nevnt, dessverre vist seg å ha
mindre effekt.
Programmet tar opp tema som er aktuelle for de eldres levekår og livskvalitet.

ELDRERÅDENES OPPGAVE, STATUS OG FUNKSJON
Ved Lov av 8. november 1991 vedtok
Stortinget at det skulle opprettes
Eldreråd i alle kommuner og
fylkeskommuner fra og med 1. januar
1992. Loven ble sist endret 15. juni
2007

1

_.

Lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd" har ni
paragrafer og i § 3 heter det om
eldrerådets oppgave blant annet:

"Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen. Alle
saksdokumentene skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret
behandler sakene.
Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for
eldre.
Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i
kommunen/fylkeskommune. Protokollen fra rådsmøtet skal følge
saksdokumentene til de kommunale organer som tar endelig avgjørelse i
saken."
I § 4 heter det videre blant annet:
"Kommunen/fylkeskommunen plikter å stille tilstrekkelig sekretærhjelp til
rådet. Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret/fylkestinget
danner sekretariatet, vedtar budsjett for, og gir utfyllende regler for
saksforberedelsene i rådet".
Departementet sendte ut rundskriv nr. A-32/2007, datert 10. september 2007,
rundskriv om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rundskrivet avløste
tidligere rundskriv 1-26/98.
I disse retningslinjer vedrørende § 3 i loven, heter det:
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"Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet i god tid før
kommunestyret/ fylkestinget skal behandle dem. Det samme gjelder for
saksdokument der et annet folkevalgt organ som har kompetanse til å
avgjøre saker.
For å sikre eldre større innflytelse i saker som vedkommer dem, er det
viktig at kommunene/fylkeskommunene legger sakene fram for eldrerådet
på et tidspunkt i saksbehandlinga der rådet har mulighet til å påvirke
sakene. Det følger av dette at kommunen/fylkeskommunen må regne
med saksforberedelse og saksbehandling i eldrerådet når den skal
fastsette tidspunkt for når saker skal behandles i
kommunestyretifylkestinget."
Departementet peker også på at dette gjelder likedan når sakene skal
behandles i utvalg og komiteer. "Sjøl i saker der det er liten tid, skal sakene som
hovedregel legges fram for rådet."
Det står videre i kommentarer til §§4 og 8:
"Kommunene/fylkeskommune har etter lova plikt til å legge forholdene
praktisk til rette for at eldrerådene skal kunne komme med tilråding før det
blir tatt viktige avgjørelser som vedkommer eldre i
kommunen/fylkeskommunen. Det følger av dette at
kommunen/fylkeskommunen må sørge for sekretariathjelp av et slikt
omfang at eldrerådet kan gjennomføre de oppgaver som lova legger på
dem."
I forarbeidet til loven er sekretærarbeidet anslått fra 1/3 til 1/2årsverk.
Det blir flere eldre og dette gjenspeiler økt arbeidsmengde. Stillingsandelen må
derfor økes.
Det er presisert i forarbeidene at eldrerådene skal ha rett til å uttale seg under
behandlingen av alle sakene som gjelder eldre fra alle sektorene innen
kommunenes og fylkenes virksomhet. Dette skal også gjenspeiles i
plasseringen av sekretariatsfunksjonen.
Mange eldreråd har utarbeidet reglement for rådets arbeid. Et slikt reglement
skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget. Rådet skal få seg tildelt et budsjett
av kommunestyret/fylkestinget, etter at rådet selv har fått uttale seg eller
utarbeidet et forslag.
I kommentarene og forarbeidene til Lov om Eldreråd gis det en del konkrete
eksempler på hvilke sakstyper eldrerådet skal ha til behandling:
Arsbudsjett/økonomiplaner, kommune/fylkesplaner, tiltak og planer i helse og
sosialsektoren, boligprogram og reguleringssaker, samferdselssaker og
kommunikasjonsplaner, kulturelle og andre kommunale tiltak som gjelder eldre.
Kommentarene og forarbeidene gir også klare føringer på at eldrerådet skal ha
sakene til behandling på et tidspunkt i saksbehandlingen hvor rådet har en reell
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mulighet til å øve påvirkning i saken. Svikter det her, kan eldrerådet be
kommunestyret/fylkestinget å legge om sine saksbehandlingsrutiner slik at
eldrerådet får sakene i rett tid.
Etter lovens §§ 3 og 7
"kan rådet selv ta opp saker som angår de eldre i kommunen/fylket".
Denne muligheten til å vise et aktivt engasjement bør rådene benytte seg av i
langt større grad. Dels også ved å anmode kommunestyret eller fylkestinget om
å sette på dagsorden aktuelle saker som angår de eldres levevilkår. Et økt
engasjement, og et større mangfold, i rådets arbeid, vil føre til at rådet får en
større bevissthet og status både i de politiske og administrative organer, og i
folket for øvrig, som talerør for den etter hvert største gruppen i befolkningen.

BOLIGEN
Noen utfordringer
Boligen står svært sentralt for de fleste
eldre. Den representerer det kjente,
det trygge, de gode minnene og for de
fleste, ett godt naboforhold. Å bli
tvunget til å forlate sin egen bolig, som
man er glad i, pga kanskje sviktende
helse, er for mange svært tungt. Det
fører ofte til savn, sorgreaksjoner og
nedstemthet og ytterligere redusert
helsetilstand.
Det er derfor viktig at alle mennesker i større grad enn tidligere bevisstgjøres på
å gjøre sine boligvalg i en livsløpssammenheng, til tidlig å gjøre seg opp en
mening om boligen man velger er egnet til å bli gammel i. Boligen må være
oversiktlig, lettstelt og enkel å bevege seg i, selv om førligheten blir redusert.
Tekniske installasjoner må sikre at hjemmeulykker unngås. Enebolig på flere
plan, leiligheter i bygg uten heis, boder i kjeller og på loft, trange bad med høye
dørstokker og smale ganger er bare noen av de problemer som vil møte den
som måtte få redusert førlighet.

De eldre ønsker:
De fleste ønsker å få bo i sin egen bolig lengst mulig med de tilpasninger det
måtte medføre.
Det er derfor viktig at de boliger som bygges gis mulighet til dette. Det må
vurderes om det allerede i byggeforskriftene skal legges inn bestemmelser som
sikrer at nye boliger bygges etter en livsløpsstandard og med det for øye at det i
nær sagt enhver bolig, en eller annen gang, trolig vil bo et menneske med
nedsatt førlighet og behov for rullestol.
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For de mest pleietrengende er det to hovedsyn som må tas med:
• Tilpasset bolig med nødvendig hjelp fra kommunens hjemmetjenester.
Tanken er at beboerne skal bo i sitt eget hjem og få den hjelp de trenger fra
hjemmetjenestene, "beboersyner
•

Sykehjem hvor pasientene oppfattes som alvorlig syke og trenger hjelp
døgnet rundt fra et fast personale, "pasientsyner

De siste ti-år har "beboersynet" hatt mest vind i seilene, og kommunene har
holdt igjen utbygging av sykehjemsplasser. Argumentene har vært at det er best
å bo i eget hjem, og dessuten blir det som regel billigere for kommunene.
Behovet for sykehjemsplasser er undervurdert, og det understrekes at de eldre
og pårørende må få velge løsninger sjøl. Det trengs nå et krafttak for
sykehjemsutbyggingen for å sikre reell valgfrihet.
De eldres boligønsker kan oppsummeres slik;

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Bo i egen bolig lengst mulig
Omsorgsboliger av god og moderne standard og tilpasset funksjonshemming
eller pleiesituasjon. Sykehjems- og omsorgsboligen må være på minst hhv
42 m2 og mellom 50 —75 m2.Vaktmestertjeneste må være tilknyttet
boligene.
Bofellesskap og eldreinstitusjoner må bygges med sansehager
Utsikt og tilgjengelig uteområde (for rullator/rullestol)
Liten hage eller veranda med muligheter for planter på verandaen
Geografisk plassert nært tjenestetilbud som helsetjenester, kulturtilbud,
butikk, post, bibliotek, postkasse, avfallsdunk, bank, kaffi og aktivitetssenter
etc
Bokostnader må stå i forhold til pensjonene til enhver tid. Kommunene må ha
tilbud om veileder som informerer og veileder om bomuligheter, priser og
betalingsmuligheter. Det må også veiledes om rettigheter og plikter og
fremtidige konsekvenser ved valg av de ulike bomulighetene. Behovsprøvd
og tilbud om støtteordninger for de som trenger det.
Bostøttekostnader bør være tilpasset dagens boutgifter —og også gjelde
privatfinansierte boliger/leiligheter
Informasjon om hvilke hjelpeordninger som fins for utbedring av bolig
tilpasset eldres behov
Flere sykehjemsplasser og eldresentra med enerom og fellesrom der eldre
kan samles. Det er viktig å få de eldre vekk fra ensomhet og isolasjon.
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TRANSPORT
Utfordringer
Det er viktig å legge forholdene til rette slik at de offentlige transportmidler
kjøres på bestemte dager og etter et fastsatt ruteprogram. Bussene må være
lett tilgjengelige og det må legges inn god tid til på- og avstigning for å sikre
gode transportforthold for de eldre brukerne. Krav til frekvens, tilgjengelighet og
kvalitet i møte med eldre brukere må legges inn i de kontrakter som inngås
mellom fylkeskommunen og transportørene.

Utvikling innen samferdsel
Sentralisering av servicetjenester som post, bank, butikk, lege, apotek etc. har
gitt alle mennesker et økt transportbehov. Når denne sentraliseringen
kombineres med nedbygging av busstilbudet, blir problemene store —ikke minst
for de eldre. Det reduserte busstilbudet har ført til bl.a. mindre kontakt med
familie og venner, bruk av servicetilbudet så ofte de ønsker osv.
Billettbestillinger foregår som oftest over internett eller kjøp via automater. Eldre
ønsker mer personlig kontakt for å få ordnet sin reise. Likeledes kan
sikkerhetskontroller og nye regler ofte være en belastning for eldre. Å reise med
fly blir derfor valgt bort til fordel for tog og buss.
I samferdselsplanen for fylket legges det opp til hovedprinsipper om at i de
største byene/tettstedene skal kollektivtransportens andel av det totale
transportarbeidet økes. I fylkets landdistrikt skal det opprettholdes et
minimumstilbud slik at folk som ikke disponerer bil eller ikke ønsker å benytte bil
tilbys et alternativ. Minimumstilbudet omfatter hovedsakelig skoleruter. I tillegg
bør det utvikles et tilbud av tilbringertjeneste til regionale/nasjonale rutetilbud.

Transporttjenesten for funksjonshemmede
Transport er i dag en betingelse for å delta på en rekke områder innen
samfunnslivet. Formålet med fylkeskommunens transporttjeneste er å gi
funksjonshemmede, som er avhengig av dør-til-dør-transport, et transporttilbud
slik at de har en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den
øvrige befolkning. Denne ordningen fungerer godt for de som er kommet inn
under ordningen og som har fått TT-kort.
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Ledsagerbevisordninga
Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for
følge eller assistent for å gå på for eksempel kino, idrettsarrangement, teater,
konsert eller reise kollektivt.
Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, men vel å merke der arrangøren,
transportselskapet eller institusjoner som krever inngangspenger, har akseptert
ordningen.
Alle kommuner i Nord-Trøndelag har vedtatt bruk av ledsagerbevisordningen.

Bilførere 65+
For mange i landkommunene er bilen
som transportmiddel viktigere enn for
eldre i byene. Mange må gi fra seg
sertifikatet i eldre år på grunn av en
moderat svikt i helsen. Halvparten av
alle over 65 år i Norge har førerkort og
ved inngangen av 2002 var det ca
367000 bilførere over 65 år i Norge.
145000 av disse er over 75 år. De ti
siste årene har antallet eldre bilførere
økt med 42 %.
Bilen gir muligheter til et aktivt pensjonistliv og kan motvirke isolasjon og
ensomhet. Bilen gir friheten til selv å bestemme når og hvor man vil reise,
uavhengig av andre mennesker. Dette er spesielt viktig når samfunnsutviklingen
medfører at mange får større avstand til familie, kjøpesentre og andre
servicetilbud. Det er viktig å legge til rette for mobilitet for mennesker i alle aldre
med eller uten bil. Så lenge det ikke går på bekostning av trafikksikkerheten, vil
de eldre og deres nærmeste være tjent med at bilen benyttes. Myndighetene
må påse at trafikksystemet tilpasses de eldre. Det er også viktig å utvikle tilbud
som gjør det mulig å kjøre bil til tross for visse alders- og helseproblem.
Det bør vurderes å etablere en ordning med områdebegrenset førerkort hvor
den eldre får beholde sitt førerkort en kortere eller lengre periode mot å
begrense sin bilkjøring til et bestemt geografisk område, for eksempel til
nærmeste senter.

Honnørbilletter —offentlig kommunikasjon
Honnørrabatt innvilges på bestemte transportmidler innenlands til alle som er
fylt 67 år. Gjeldene rabattordninger for eldre og funksjonshemmede på buss og
tog er god og må beholdes. Rabattordningene bør imidlertid forenkles så langt
det lar seg gjøre. Det samme gjelder rutinene for billettbestilling. Det er ennå få
eldre som surfer på internett. Mange eldre har også vansker med å tilpasse seg
de tastesystemene som er innført mange steder og hvor man får inntrykk av at
det nesten ikke er ansatt mennesker lenger. Belastning av ekstra gebyr dersom
billettautomater ikke benyttes er ikke akseptabelt.
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De eldres transportønsker oppsummeres slik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honnørpris på buss og tog må opprettholdes. Fly har ikke honnørpris, men
mange gode lavpristilbud.
Busstilbudet i utkantkommuner må bedres. Skolerutene dekker ikke behovet.
I kommunene i distriktene må nærtransport foregå med minibuss eller drosje.
Drosjetilbudet til de eldre bør ha rimelige dagtakster (honnør) og sjåførene
må være serviceinnstilt.
Transporttjenesten for funksjonshemmede bør utvides og ta hensyn til
befolkningssammensetningen i kommunene
Kommunal støtte til transportordninger for eldre og uføre bør gjeninnføres
Tilbringertjenesten er en god ordning og må bli en permanent ordning for
distriktene med et smalere kollektivtilbud
"Handleruter" på bestemte dager og etter bestilling
Tilrettelagt transportmiddel
Opplysninger om mulige transporttjenester i kommunene bekjentgjøres
bedre (ruteopplysningen 177 Nord-Trøndelag)
Koordinering av timelister ved sykehus kan bedre skysstilbudet
Tilrettelagte veier for el-biler

HELSE
Noen utfordringer
Verdens helseorganisasjon definerer helse slik; "Helse er ikke bare frihet fra
sykdom og svakhet, men fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære". Denne
definisjonen kalles ofte utopisk, fordi mange mennesker har et kronisk
helseproblem, men likevel er fornøyd med helsen sin. Blant folk over 70 år har
minst 75% et kronisk helseproblem, men storparten er likevel fornøyd med
helsen. Mange sier "Helsen er god nok". En rimelig og praktisk definisjon av
helse er derfor at helse er å ha et overskudd i forhold til hverdagens krav, dvs at
helsen ikke behøver å være fullkommen, men god nok til at det er litt å gå på.
Eldrebølgen kommer som forventet og det er viktig at årene framover ikke blir
en sovepute før den store kraftanstrengelsen i perioden 2020 —2050. For
helsetjenesten er det viktig å utvikle økt kunnskap om eldres helse, bedre
ferdighetene i møtet med den eldres behov og utvikle gode holdninger som gir
den eldre mulighet til å utnytte sin livskompetanse i et sosialt nettverk.
Selv om de fleste eldre opplever å beholde sin gode helse langt opp i
alderdommen, er det en realitet at mange blir rammet av "alderssykdommer" av
forskjellig slag. Det er derfor en nødvendighet at geriatrien (kunnskapen om
eldre menneskers sykdom) styrkes og utbygges ytterligere. Det samme gjelder
for psykiatritilbudet til eldre.
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Forebyggende og helsefremmende tiltak
Regjeringen har i St.meld . nr. 16 (2002-2003) —Resept for et sunnere Norge —
Folkehelsepolitikken, lagt vekt på forholdet til de mange påvirkningsfaktorene
som bidrar til å skape helseproblemer, og faktorer som bidrar til å beskytte mot
sykdom.
Fastlegen blir en sentral aktør for å motivere til en sunnere livsstil. Vi må få en
"grønn resept" med spesifikke anbefalinger for pasientens oppfølging. Den
grønne resepten vil for eksempel angi dosering og intensitet i fysisk aktivitet.
Forebyggende og helsefremmende helsearbeid blir viktigere, jo eldre en blir.
Kosten, daglig mosjon, interesser og engasjement og godt tannstell er noen av
de viktigste punktene som bør diskuteres i den nærmeste familie. Livsglede er
kanskje den aller viktigste helsefaktoren.
Etablering av regelmessige helsekontroller for de eldre bør være et av tiltakene.
Rehabiliteringsarbeidet for eldre har lenge vært lavt prioritert. Det trenger nå et
krafttak for å øke tilbudet og styrke kompetanse og kvalitet.

Kommunehelsetjenesten
Fastlegeordningen ble innført fra 01.06.01 og ved stabil legedekning i
kommunehelsetjenesten skal det bli enkelt å finne en fast lege, evt bytte lege.

De eldre mener at:
• Ved bestilling av time til lege bør ventetiden være kortest mulig. I tillegg bør
det avsettes tid til akutthjelp
• Legen må avsette nok tid til den enkelte pasient —få anledning til å ta opp
flere forhold i en og samme time
• Nærhet til legekontor
• Fastlegeordningen må ikke føre til lengre ventetid for pasienten
• Fastlegeordningen må vurderes og bli mer brukervennlig. Informasjon om
fastlegeordningen til innbyggerne
• I kommuner med utstabil fastlegedekning, vil brukere se seg nødt til å
oppsøke lege i annen kommune. Da må transport til fastlege dekkes av det
offentlige
• Hjemmebesøk må bli et tilbud når pasientens situasjon tilsier det
• Språkproblemer mellom lege/pasient må ikke forekomme
• Utskrift fra pasientjournal må skrives slik at pasienten forstår det
• Priser på tjenester og medisiner bør være likelydende ved alle legekontor
Årsresepter bør være rimelige og evalueres av legen hvert år
• Skriftlig informasjon bør medfølge medikamentene som utdeles
• Egenandeler for helsetjenester bør være lavere for eldre (pensjonistrabatt)
enn for yrkesaktive/yngre. En frikortsgrense som også innbefatter
fysioterapibehandling
• Kjøp av briller på egenandelskort
• Regelmessig helsekontroll for eldre
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Legespesialister og sykehustilbud
I Nord-Trøndelag er det to sykehus, ett
i norddelen og ett i sørdelen av fylket.
Det går klart fram av undersøkelsen, at
det er ønskelig at begge sykehusene
blir opprettholdt. Dette begrunnes i den
lange reiseavstanden.
Helse Nord-Trøndelag har opprettet
desentraliserte tjenester med
distriktspsykiatriske sentre i Kolvereid
og Stjørdal, distriktsmedisinsk senter i
Stjørdal og spesialistpoliklinikker i
Steinkjer og Kolvereid. Det arbeides
konkret med planer for ytterligere
utvidelse av desentraliserte tjenester i
Steinkjer og Ytre Namdal.
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De eldre mener:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Informasjonsmateriell om fritt sykehusvalg hjem til innbyggerne
Psykiatri, rusomsorgen og tilbudet til utviklingshemmede må utbygges både i
1. og 2. linjetjenesten
Tilbudet til utviklingshemmede bør bestå av små fellesskap —interkommunalt
samarbeid
Samarbeidet mellom de forskjellige avdelinger på sykehusene må forbedres
God kommunikasjon mellom sykehusene og fastlege
Liggetiden for eldre og enslige er ofte for kort. Kontakt mellom sykehus og
helsetjenesten i kommunene må bli bedre. Poliklinisk behandling og
dagkirurgi skaper ofte problemer for eldre pga mangelfull samhandling
mellom sykehus og hjemmesykepleie
Helgestengte sengeposter må unngås
Utbygging av sengekapasiteten på sykehushotellene
Ventekøer på enkle inngrep/operasjoner skal ned
Utdanne flere spesialister (spesielt geriatere)
Styrking av personell ved sykehusene
Ambulansetjenesten bør være desentralisert og være fysisk til stede i
distriktskommunene
Samkjøring til sykehusene i Nord-Trøndelag —for eksempel faste dager for
en kommune for polikliniske behandlinger og kontroller.
Kontroller hjemme hos pasienten, hensynet til pasientens alder og bosted
må det tas hensyn til
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Tannhelsetjeneste
Et variert og sunt kosthold er en
grunnleggende forutsetning for å
utvikle og bevare god helse. For å
kunne spise variert og sunn mat er alle
avhengig av gode tenner, også de
eldre. God munnhygiene er avgjørende
betydning for den enkeltes velvære.

••

•

Ikke bare barn og ungdoms, men også eldres tannhelse har blitt stadig bedre de
siste tiårene, og flere beholder sine egne tenner livet ut. Det er ikke slik at alder i
seg selv ødelegger tannhelsa. Friske eldre har ikke dårligere tannhelse enn
personer i den yngre voksenbefolkningen, men sykdom eller funksjonssvikt
påvirker tannhelsen negativt. Dette skyldes flere forhold, ofte en kombinasjon av
nedsatt evne til egenomsorg, og at medikamenter gir munntørrhet.
Når sykdom rammer, kan tannhelsen bli dramatisk verre på kort tid. Det er da
viktig å kunne gi tilbud om forebyggende behandling tidlig nok for å unngå store
skader. Dette er en felles utfordring for kommunehelsetjenesten og den
fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Enkelt sagt: Pasienter som har behov for
det, må få hjelp til tannpuss —og de må få tilbud om tannhelsetjenester
I følge lov om tannhelsetjenesten skal den offentlige tannhelsetjenesten gi et
regelmessig og oppsøkende tilbud til blant andre "Grupper av eldre,
langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie". Intensjonen er å gi et
tilbud til dem som på grunn av sykdom eller andre forhold ikke selv er i stand til
å ivareta sin tannhelse. Det er fokus på å gi et oppsøkende tilbud —ikke bare på
utgiftsdekning. Men det er dessverre slik at mange som har behov for et tilbud,
faller utenom de definerte gruppene i loven. Dette er en av grunnene til at et
arbeides med ny lov.
Regjeringen sier i tannhelsemeldingen som danner grunnlaget for arbeidet med
ny lov, at alle skal ha et likeverdig tilbud av tannhelsetjenester —uavhengig av
for eksempel sosial status og bosted. Det foreslås ikke gratis tannhelsetjenester
til alle, og heller ikke til alle over eller en viss alder, men økt offentlig støtte til
dem som trenger det mest, deriblant:
—Friskhetskontroll for eldre
—Skjermingsordninger mot høye utgifter
—Støtte til dem med lav inntekt
—Personer med funksjonstap
—Personer med alvorlige psykiske lidelser
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Nord-Trøndelag har landets laveste tannlegedekning og stor gjennomtrekk i
stillingene. Hvis flere stillinger i samme område blir rammet av vakanser, blir det
vanskelig å gi et godt nok tjenestetilbud, og dette går ut over alle grupper.
Tannhelsemeldingen har altså flere forslag til tiltak for å rette opp sosiale
ulikheter, men vi savner tiltak som kan gjøre det lettere å få flere tannleger til
Nord-Trøndelag.

De eldre ønsker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eldre over 67 år som ikke omfattes av retten til fri tannlegebehandling må
komme inn under frikortordningen
Utarbeide en informasjonsbrosjyre hvor rettigheter opplyses etter
tannhelseloven
Rekruttering av tannleger til distriktene må framskyndes
Opplæring av pleiepersonell som har ansvar for bistand til daglig munn- og
tannstell
Transportmuligheter til tannlegekontor. Dersom det er behov for ledsager,
må dette tilbudet finnes
Tannpleier må være tilgjengelig for pasienter i eldreinstitusjoner
En ordning med årlig kontroll
Tilrettelagte tannlegekontor
Opprettelse av helsestasjon for eldre med lege- og tannlegekontor

Eldreomsorg, sykehjem og omsorgsbolig
Tallet på eldre over 80 år fordobles de neste 35 årene. Den sterkeste tilveksten
skjer fra rundt 2020. Framtidas brukere vil både bestå av nye generasjoner
eldre og langt flere yngre tjenestemottakere, som alle vil kreve et mer
mangfoldig tjenestetilbud. Samtidig vil mange av framtidas eldre både være mer
ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre.
I Omsorgsplan 2015 har regjeringen utformet langsiktige strategier for å møte
framtidas omsorgsutfordringer og konkrete tiltak fram til 2015. Gjennom å styrke
kommuneøkonomien legger regjeringen opp til en:
• Styrket demensomsorg
• Bedre legedekning
• Mer omsorg i omsorgsboligene
• Sterkere vekt på kultur,
aktivitet og sosiale tiltak
• Utbygging av dagtilbud og eldresentra
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Kompetanseløftet 2015 har som mål å skaffe tilstrekkelig personell og
nødvendig fagkompetanse til den kommunale omsorgstjenesten. Den første
fireårsperioden vil legge vekt på:
• Tilstrekkelige læreplasser for helsefagarbeidere
• Økt andel med høyere utdanning
• Styrket videre- og etterutdanning
• Kvalifisering av personell
• Ledelsessatsningen "Flink med folk i første rekke"
• Undervisningssykehjem og lindrende behandling
• Samarbeid om etikk

De eldre ønsker:
• Fleksible ordninger tilpasset de enkeltes behov
• Trygghet —ikke sende "nye" hjemmehjelpere til stadighet
• Ansette flere pleiere og annet nøkkelpersonell
• Hjelpemiddelsentral som er lett tilgjengelig geografisk
• Ambulerende vaktmester
• Flere sykehjemsplasser —tilbudet må øke i forholdet til befolkningsøkningen
for de eldre
• "De eldres servicekontor" —et rådgivningskontor som blir en støttetjeneste
for den eldre med rådgivning om tilbud fra det offentlige, IT-hjelp osv.
• Møtested for støttekontakter
• Utarbeide serviceerklæringene slik at brukerne får reell medbestemmelse
• Oppfølging/informasjon (gjerne hjemmebesøk) fra helse-/hjemmetjenesten til
innbyggerne over en viss alder som bor i egen bolig
• Opprette flere Frivillighetssentraler og øke aktvitetstilbudet

FRITID, KULTUR OG SOSIALE RELASJONER
I år 2000 var det ca. 330 eldresenter i
landet, de fleste i byer og tettsteder.
Eldresentra tilbyr mange forskjellige
aktivitets- og servicetiltak for alle
hjemmeboende eldre i nærmiljøet.
Sentrene har som hovedmål å
forebygge sosial isolasjon og
opprettholde aktivitet og førlighet hos
eldre mennesker både fysisk og
psykisk. Eldre som ikke er i stand til å
komme seg til senteret, kan flere
steder få tilbud om enkelte tjenester
hjemme.
Folkehelsearbeid, har i den senere tid fra nasjonalt hold, særlig rettet søkelyset mot
sosiale ulikheter i helse og forhold som bidrar til sosial ekskludering. Dette følges opp
regionalt og lokalt.
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I tråd med retningslinjer fra sentrale myndigheter er folkehelsearbeidet også her i fylket
organisert etter partnerskapsmodellen, der fylkeskommunen er gitt en koordinatorrolle.
Viktige samarbeidspartnere er fylkesmannen, KS, Helse Nord-Trøndelag, HiNT, HUNT
og ikke minst frivillige organisasjoner.
Arbeidet har vært organisert i prosjekter eller programmer. FYSAK, som står for fysisk
aktivitet, kostholdsprosjektet Sunt og Godt, rusforebyggingsprogrammet PREMIS,
kultur og helseprosjektet FOLK2 og Eldrerådets eget prosjektet "Spreke og trygge
eldre" —med fokus på bruddforebygging gjennom aktivitet, kosthold, informasjon og
tilrettelegging av heime- og nærmiljø, der fylkeskommunen er en viktig partner og
bidragsyter.
Eldrerådet i Nord-Trøndelag har i samarbeid med Midtre Namdal Region startet ett
toårigprosjekt (mai -07 —mai -09) som skal kartlegge og forebygge fallulykker i Midtre
Namdal (Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger)

Folkehelseplanen for Nord-Trøndelag, som fylkestinget vedtok i 2004, påpeker
at deltagelse og innflytelse i samfunnet er en av de mest grunnleggende
samfunnmessige forutsetningene for folkehelsen, og ett av delmål for
inneværende planperiode er å oppmuntre og støtte eldres og
funksjonshemmedes økte samfunnsdeltagelse. Mulighetene for sosial og
kulturell deltagelse for utsatte grupper, og eldres muligheter til innflytelse og
delaktighet i samfunnet, skal særlig vektlegges.
"Gode øyeblikk" —kulturtiltak for demente i heimebasert omsorg i Verdal og
Meråker. Dette er et delprosjekt i FOLK2 i regi av HiNT. Og i Levanger har vi
"Musikk og helse i lokalsamfunn" ved Breidablikktunet. I andre kommuner har vi
tiltak som lydbokprosjektet, seniordans og musikk og sang.
Verdens helseorganisasjon slår fast, i rapporten "De harde fakta", at det å være
ekskludert fra det sosiale liv og bli behandlet som mindre verdt, fører til dårligere
helse og større risiko for tidlig død". Og vi vet at det også er slik at de som
bruker helsetjenesten mest, deltar minst i kulturlivet.
Kultur er ikke mindre viktig for mennesker som er avhengig av
omsorgstjenester. Regjeringen ønsker å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel
som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. I
Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening.
(Framtidas omsorgsutfordringer) kan vi lese at en rekke undersøkelser tyder på
at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale helse- og
omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort.
Mulighetene for sosial og kulturell deltagelse —som er så viktig for trivsel og helse avhenger ikke bare av at det finnes tilbud, men og av tilgjengelighet. Vi ønsker at
Nord- Trøndelag skal være et inkluderende fylke med plass for alle, og bedre
tilgjengelighet gjennom universell utforming er et av satsingsområdene for å nå dette
målet.
Større deler av samfunnet tar i bruk datateknologi for å lette og effektivisere
tjenestene. Dette kan gjelde omsorg, transporttjenester, og andre
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støttefunksjoner som er viktige for eldre. Etter hvert vil også handel via nettet bli
en måte å forenkle hverdagen.
Det bør opprettes ordninger med besøkstjeneste og telefonkontakter for å
motvirke at de eldre føler seg ensomme og isolert. Det bør i samarbeid med
pensjonistforeninger, andre frivillige organisasjoner bl.a. Frivillighetssentralene
og eldreråd utarbeider systematiske besøksplaner.
Mosjon er viktig i alle aldre. I enhver
alder vil et alt for stillesittende liv føre til
nedsatt funksjonsevne og dårligere
helse. Mosjonspartier for
middelaldrende og eldre er tiltak som
har fått stor oppslutning blant
pensjonister.
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2008
bevilget midler til "Den kulturelle
spaserstokken". Landets kommuner er
invitert til å søke om midler til
gjennomføring av kulturtiltak for eldre.
Målet for "Den kulturelle spaserstokken" er
å legge til rette for et økt samarbeid
mellom kultursektoren og
omsorgssektoren, slik at det kan utvikles
gode kunst- og kulturprosjekter for eldre
lokalt innenfor et mangfold av sjangre og
uttrykk.

Sosialt nettverk og sosial støtte er avgjørende i alle livets situasjoner, og
spesielt i alderdommen, fordi eldre mennesker er særlig utsatt for ensomhet og
depresjon. Nettverket utgjør en ring av mennesker som vil en vel —familien,
venner, naboer og arbeidskamerater. Personlige trekk som et lyst og vennlig
vesen og interesse for andres problemer og som aktivt støtte i vanskelige
situasjoner, er viktige trekk, som spiller en rolle for den støtte en får.
Jo eldre en blir, desto viktigere blir familien, fordi den gir nærhet, tilhørighet og
trygghet. Derfor gjelder det å holde på familierelasjonene. Mange eldre, spesielt
kvinner, blir til slutt alene. Erfaringene viser at familierelasjonene holder også
når behovet for hjelp melder seg. Storparten av all eldreomsorg ytes av
familiene.
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De eldre ønsker av kulturtilbud:
•
•
•
•

•
•

Egen kulturkoordinator
Dagvisninger av kino, teater og
andre aktiviteter
Kobling mot skole er ønskelig
Viktig med ett godt tilbud til
langtidspasienter, i alle fall en gang
i måneden hvor sang, musikk,
opplesing, kunstutstilling etc. er
viktige innslag
NRKs musikktilbud bør også
tilrettelegges for eldre
Tilrettelagt tilbud gjennom bibliotek
(video og lydbøker) må være
tilgjengelig i alle kommuner

De eldre ønsker av mosjonstiltak:
•

En fast aktivitetsleder som tar seg av trimgrupper, bassengtrening, turgåing,
gåstolløype, seniordans/linedance, stavgang etc. både for hjemmeboende
eldre og ved institusjonene
• Lav egenandel
• Tilbringertjeneste til aktivitetstilbudet
• Informasjon om hvor viktig mosjon er

VALGDELTAKELSE, OFFENTLIGE OMBUD OG VERV
Aldersgruppen fra 65 år utgjør ca. 20% av de stemmeberettigede i landet. Med
andre ord en maktgruppe i vårt demokratiske samfunn. Dette gir et klart uttrykk
for både ansvar og interesse når det gjelder de eldres påvirkning av
representasjon i politiske utvalg og råd, kommunestyrer og fylkesting og
Storting.
Med dette som utgangspunkt er det nevnt at vi kan danne pressgrupper. En slik
gruppe kan kanskje egne seg når det gjelder å presse gjennom enkeltsaker. Når
saken er gjennomført, har gruppen ikke noe ansvar for resultatet. Gruppen
oppløses og kan ikke ta noe ansvar. Likeledes er det å danne pressgruppe en
udemokratisk arbeidsmåte. Pressgruppe bør være den siste utvei.
Det er svært vanskelig for eldre —over 65 år —å få fast plass i disse fora. Det
lengste en kan komme er å få en plass på valglista, men ikke på kumulert plass
—og dermed ikke sikret plass. Regjeringa består av folk mellom 38 - 64 år, et
gjennomsnitt på ca 46 år. Det burde være en selvfølge at våre politiske organer
gjenspeiler aldersfordelingen i samfunnet. All forskning viser at både helse og
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vitalitet holdes vedlike langt inn i alderdommen. Samfunnet burde i større grad
enn i dag gjøre bruk av den kunnskap og livserfaring de eldre har. Det påligger
også de eldre å ta ansvar og ta i mot verv.

DE ELDRE SOM RESSURS
I politiske festtaler og ellers, hører en ofte det blir sagt "De eldre er en ressurs —
med livserfaring —kunnskap —som en må dra nytte av i vårt samfunn". Men er
virkeligheten slik?
Utvikling må det være og vi eldre skal være glad for all positiv utvikling. Men vi
må også si fra når det bærer galt av sted, men vi må ikke stå der som negative
kritikere. Det beste vil være både for eldre og samfunnet, at vi følger med i det
som hender —at vi er oppdatert i samfunnsutviklinga.
De eldre ønsker ikke å bli oppfattet som "de ensomme gamle", men som aktive
medspillere. Dette er et ansvar som påhviler alle parter.

HVEM ER DE ELDRE
Verdens helseorganisasjon har valgt
65 år som en grense —over den er en
blitt eldre. Den andre grensen er 80 år
—over den er en blitt gammel. Det er
viktig å se at først ved 80 år har
aldersprosessen godt og vel halvert de
funksjonelle reservene i kroppen,
samtidig som alderssykdommene
begynner å øke sterkere.
De eldre er i ferd med å bli en større gruppe i samfunnet vårt. Mens noen blir
pensjonister alt før de er fylt 60 år, er det andre som blir i arbeid til de er over 70
år. Det er derfor i mange sammenhenger meningsløst å omtale eldre som en
gruppe. Man må i det minste operere med to kategorier; yngre- og eldre-eldre.
Dette medfører også både nye utfordringer og muligheter for fylkeskommunen
og kommunene i tilnærmingen til dem. Det må legges til rette for å beholde flest
mulig til de er 67 år. Seniorpolitikk dreier seg om fornyelse og utvikling i andre
halvdel av yrkeskarrieren. Seniorpolitikk betyr også å legge til rette for en varig
yrkesavslutning og et rikt pensjonistliv.
Det er et paradoks at når folk får bedre helse og lever lenger, så slutter de
samtidig tidligere i yrkeslivet. Det må til en holdningsendring når det gjelder
eldre arbeidstakere. Det første faresignalet er når ledelse og kolleger viser
tendenser til forvente mindre av en på grunn av aider. Å vite at en trengs, er
helt avgjørende for oss mennesker. Det er behov for omfattende tiltak i
arbeidslivet for å motvirke tidlig avgang, tiltak som gjør at folk ønsker å arbeide
lenger fordi de har lyst ikke fordi de må.
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Det som trengs i dag er et større mangfold i eldrepolitikken, som tar høyde både
for pleie- og omsorgsbehov for den eldste gruppen samtidig som det må legges
til rette for de som stiller sterkere krav til selvråderett og mulighet til å definere
egne behov.

LIVSKVALITET
Livskvalitet er et moderne ord som betyr omtrent det samme som trivsel, det å
ha det godt. Den enkelte kan gjøre mye for å trygge sin egen livskvalitet.

Helsen og alt som henger sammen med den, er antakelig den viktigste
faktoren foruten:

Økonomi for en trygg alderdom
Bolig med livsløpsstandard
Sosialt nettverk hvor:
Aktivitet som omfatter både kroppen, sinnet (tanker og følelser), det
sosiale livet og det åndelige livet
Deltaking, engasjement, natur- og kulturopplevelser er
helsefremmede aktiviteter, fordi de gir positive opplevelser, glede og
samvær. Helsetjenesten behandler det syke, kulturen det friske
Trygghet er grunnleggende for en god alderdom. Mange eldre frykter
volden, både den som skjer i hjemmene og den som skjer på gatene
Helsetjenesten, eldreomsorgen og dødspleien møter alle eldre før
eller senere, og en grunnleggende tillit til disse tjenestene er en
forutsetning for en god alderdom

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Mange opplever at det kan være
vanskelig å finne fram i forvaltningen,
og er usikker på hvor de skal kunne
henvende seg for å få hjelp. På et
offentlig servicekontor skal
innbyggerne kunne treffe folk som kan
gi dem hjelp til å finne fram i
forvaltningen, gjøre avtaler med
etatene, fylle ut søknader og gjøre
enklere saksbehandling og hjelpe de
som måtte ønske det med å bruke data
til å utføre sine ærender.

.1A,A7M4210,

De offentlige servicekontorene skal tilby tjenester som er både kommunens,
fylkeskommunens og statens ansvar.
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Viktige informasjonsformidlere er:
Offentlige kontorer —kommunale og statlige
Eldresentra
Omsorgssenter/helsestasjoner
Legekontor
Aviser/TV/radio
Internett

ELDRERÅDENE MÅ BLI TATT PÅ ALVOR
Meldinger og rapporter viser at det fortsatt er kommuner som ikke tar
eldrerådene på alvor og gir dem den funksjon som loven forutsetter. Dette
gjelder både hva angår valg, konstituering, budsjett og sekretærordninger.
Behovet for kunnskap og inspirasjon, oppgaver, status og funksjon, i de
kommunale eldrerådene, synes å være ganske stort. Dette er også en bakgrunn
i at noen kommuner ikke følger opp "Lov om eldreråd"
For at eldre og eldrerådenes innflytelse i samfunnet og besluttende organer skal
bli bedre, må:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeidet med pensjonistlagene økes - viktige medspillere
Pensjonistlagene vurderer nøye sine forslag på medlemmer til eldrerådene:
Det må satses på dyktige erfarne folk samt "gamle" politikere med kunnskap
og erfaring og som er villig til å "ta en jobb", ville noe og våger å stå fram
med sine meninger
Grundige utredninger fra eldrerådene framlegges
Kontakten med administrasjonen og etatsjefene opprettholdes
Faste kontaktmøter med etatsjefene holdes minst 4 ganger pr. år
Kontakten med politikerne bedres
De eldre engasjere seg i samfunnsspørsmål
Samråingsmøte med lederne i de politiske partier holdes en gang i året
Eldrerådene bli bedre representert i nemnder og utvalg
Eldrerådene får uttalelsesrett i kommunestyre og fylkesting når det gjelder
saker som angår de eldres levekår
Eldrerådene arbeide seriøst og vinne respekt og tillit
Eldrerådene innen regionen samarbeider om felles saker
Forebyggende helsearbeid utvikles, bl.a. oppstart av helsestasjon for eldre,
styrke kompetansen blant helsepersonell

Eldrerådenes status må styrkes innenfor kommune- og fylkeskommunens
politikere. Dersom omsorg for pleietrengende eldre er en av velferdssamfunnets
hovedutfordring, må eldrerådene være garantien for at de politiske prioriteringer
er gode for hver enkelt ut fra sine behov. Eldrerådene står fortsatt ved lag og
har gjennomgått en god utvikling, og har gått styrket inn i et nytt årtusen. Med
grundige utredninger om eldre sine problemer, vil politikerne etter hvert lytte til
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røsten fra pensjonistene. Kan dette lykkes vil, kommune- og
fylkeskommunepolitikerne ta hensyn til viktige saker som eldrerådene legger
fram.

PRIORITERINGER
Økonomi vil også i tiden som kommer være en begrensende faktor når det
gjelder å skulle gjennomføre de mange gode forslag som er kommet fram i dette
programmet, men alle lovpålagte oppgaver må komme i første rekke. Så får
trivselstiltakene komme i neste omgang. Det er mange av de tiltakene som
settes i verk innenfor kultur, mosjon/trim og sosiale relasjoner som nødvendigvis
ikke trenger å koste kommunene så mye.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eldre mennesker trenger ofte mer medisinering enn andre grupper, Ikke alle
disse medisinene fås på "blå resept", og blir derfor en hard økonomisk
belastning for de som har minst å rutte med.
Kollektivtrafikken må utbedres, spesielt i utkantkommuner
Satsing på frivillighetssentraler
Fokus på tannhelsetjenestene
Samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten må utvikles til det beste for
pasientene
Mer personell i omsorgstjenesten
Flere sykehjemsplasser
Demensomsorgen styrkes
Helsefremmende og forebyggende tiltak bl.a. helsekontroller for eldre
Prosjektet "Spreke og trygge eldre" støttes
Organisert besøkstjeneste for hjemmeboende

Eldrerådet vil spesielt peke på viktigheten av at planleggere,
saksbehandlere og politikere sørger for å gi eldrerådet tid og
mulighet til å uttale seg om aktuelle saker som hører inn
under dette programmet.
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Antall personer og vekst i antall eldre fra 2008-2020

2008

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
O land
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Ader
Vest-A der
Ro aland
Hordaland
So n o Fordane
Møreo Romsdal
Sør-Trøndela
Nord-Trøndela
Nordland
Troms
Finnmark

24 748
40 648
36 376
19 641
18 787
21 786
20 822
15 427
8 884
13 647
28 912
37 359
9 831
22 219
22 612
11 952
22 488
12 756
6 239

Kilde: SSB Statistikkbanken

Antall 67-79år
2010
2015

25 099
42 099
36 789
19 773
19 039
22 309
20 977
15 714
9 267
14 003
30 076
38 239
9 932
22 464
23 285
12 415
22 973
13 433
6 427

31 475
54 506
46 289
23 586
22 655
28 520
25 882
19 720
11 743
16 884
37 450
46 442
11 671
27 188
28 874
15 331
27 448
16 655
7 665

Økning i
Øknin
2020 2008-2020 2008-2020

36 615
64 162
54 603
27 727
26 181
33 796
30 285
23 247
14 158
19 828
45 858
55 289
13 667
33 084
34 381
18 297
31 736
19 836
9 121

11 867
23 514
18 227
8 086
7 394
12 010
9 463
7 820
5 274
6 181
16 946
17 930
3 836
10 865
11 769
6 345
9 248
7 080
2 882

48,0 %
57,8 %
50,1 %
41,2 %
39,4 %
55,1 %
45,4 %
50,7 %
59,4 %
45,3 %
58,6 %
48,0 %
39,0 %
48,9 %
52,0 %
53,1 %
41,1 %
55,5 %
46,2 %

Antall 80 år o over
2008
2010
2015
2020

12 871
18 913
23 704
11 345
10 504
12 003
11 010
9 252
4 928
7 431
15 742
21 330
6 064
13 358
12 517
6 688
12 036
6 324
2 574

12 885
19 669
22 918
11 282
10 409
11 898
11 067
9 091
4 788
7 428
15 870
21 399
5 994
13 548
12 575
6 637
12 108
6 336
2 651

12 640
20 818
20 805
10 729
9 960
1 470
10 838
8 420
4 609
7 418
15 954
21 365
5 837
13 210
12 177
6 416
11 889
6 313
2 818

13 122
22 505
20 068
10 343
9 891
11 743
11 380
8 355
4 811
7 661
16 657
21 943
5 847
12 963
12 192
6 520
12 203
6 669
3 001

Økning i
Øknin
2008-2020 2008-2020

251
3 592
-3 636
-1 002
-613
-260
370
-897
-117
230
915
613
-217
-395
-325
-168
167
345
427

2,0 %
19,0 %
-15,3 %
-8,8 %
-5,8 %
-2,2 %
3,4 %
-9,7 %
-2,4 %
3,1 %
5,8 %
2,9 %
-3,6 %
-3,0 %
-2,6 %
-2,5 %
1,4 %
5,5 %
16,6 %

Antall personer og vekst i antall eldre fra 2008-2020 for Nord-Trøndelag

2008

Steink.er
2 087
Namsos
1 087
Meråker
266
Stjørdal
1 635
Frosta
267
Leksvik
328
Levan er
1 560
Verdal
1 078
Mosvik
82
Verran
334
Namdalseid
190
Inderø
496
Snåsa
255
Lierne
179
Rø rvik
57
Namssko an
137
Gron
264
Hø landet
138
Overhalla
319
Fosnes
90
Flatan er
118
Vikna
373
Nærø
522
Leka
90
Kilde: SSB
Statistikkbanken

Antall 67-79år
2010
2015
2 135 2 576
1 090 1 351
266
309
1 779 2 310
299
337
338
466
1 633 2 037
1 150 1 665
92
104
317
335
186
204
509
693
27
291
173
188
62
78
137
148
257
272
146
170
333
391
96
88
136
152
389
428
528
622
94
116

2020
3 002
1 673
384
2 816
344
569
2 462
2 090
124
374
252
863
299
223
83
146
313
200
459
111
172
513
714
111

Øknin
2008-2020
915
586
118
1 181
77
241
902
1 012
42
40
62
367
44
44
26
9
49
62
140
21
54
140
192
21

Øknin i %
2008-2020
43,8 %
53,9 %
44,4 %
72,2 %
28,8 %
73,5 %
57,8 %
93,9 %
51,2 %
12,0 %
32,6 %
74,0 %
17,3 %
24,6 %
45,6 %
6,6 %
18,6 %
44,9 %
43,9 %
23,3 %
45,8 %
37,5 %
36,8 %
23,3 %

Antall 80 år o over
Øknin Øknin i %
2008 2010 2015 2020 2008-2020 2008 -2020
1 103 1 138 1 130 1 137
34
3,1 %
615 624
615
598
-17
-2,8 %
201 201
165
146
-27,4 %
-55
854 831
833
892
38
4,4 %
-3,9
%
154 141
134
148
-6
215 202
177
178
-17,2 %
-37
3,9 %
811 811
804
843
32
645 629
577
595
-50
-7,8 %
65
59
50
45
-20
-30,8 %
215 212
198
181
-34
-15,8 %
130 128
113
105
-19,2 %
-25
259 263
249
273
14
5,4 %
164 150
140
137
-27
-16,5 %
99
99
104
96
-3
-3,0 %
29
37
25
30
1
3,4 %
67
64
62
76
9
13,4 %
173 162
159
149
-24
-13,9 %
82
75
68
75
-7
-8,5 %
-3,3 %
183 174
176
177
-6
49
49
48
49
0
0,0 %
84
78
68
63
-21
-25,0 %
168 177
190
194
26
15,5 %
287 295
292
286
-1
-0,3 %
36
38
39
47
30,6 %
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Kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2008 - 2011
Eldrerådet i Nord-Trøndelag vedtok i møte den 25. februar, sak 08/7, å revidere eldrepolitisk
program for Nord-Trøndelag. Programmet skal legges til grunn for det videre arbeid i
utvikling av eldrepolitikken i fylket for 2008 —2011.
Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag skal bli en trykksak som oppsummerer hva de
eldre i Nord-Trøndelag ønsker av ordninger og innretninger som kan skape trygghet og
trivsel for dem. En viktig grunn til å utarbeide eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag er at
de eldre selv skal få komme fram med sine ønsker. Alt for ofte defineres de eldres behov av
fagpersoner og politikere og beslutning tas uten at de eldre blir tatt med på råd.
Lov om eldreråd skulle endre på dette, men erfaring fra mange kommuner har vist at de
eldres innflytelse fortsatt er liten. Det er derfor grunn til fortsatt å prøve nye arbeidsmåter for
at de eldre skal få den innflytelse som Stortinget ønsker å gi dem. Ved fortsatt å ha et
eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag er det i håp om å bli hørt og forhåpentlig øke
eldrerådenes innflytelse.
Eldrerådet i Nord-Trøndelag har et sterkt ønske om at de nyvalgte eldrerådene i alle
kommuner i Nord-Trøndelag vil se positivt på det utspill som nå kommer og håper dere med
begeistring vil delta i arbeidet med revidering av det eldrepolitiske programmet. Dette er
viktig for at resultatet skal bli godt.
Det blir benytta samme opplegg som tidligere og er beskrevet nærmere i det vedlagte
notatet. Eldrerådet i Nord-Trøndelag vil for sin del gå inn i en grundig drøfting basert på det
opplegg som nå sendes de kommunale eldrerådene. Rådet er i tillegg innstilt på å strekke
seg langt når det gjelder å bistå de kommunale eldrerådene i arbeidet med deres bidrag til
programmet. Det kan i den forbindelse tas kontakt med eldrerådets sekretariat. Sekretariatet
vil være den som koordinerer arbeidet med eldrepolitisk program.

Frist for utarbeidelse av sluttrapport fra dere settes til 30. april d.å..
Da gjenstår det å ønske eldrerådene lykke til med arbeidet.

Med hilsen
Ingrunn Amdahl
Tlf. 74 11 10 42
In runn.amdahl ntfk.no
Vedlegg:
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Ingrunn Amdahl
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015
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Notat
OPPLEGG OG GJENNOMFØRING AV ARBEIDET MED ELDREPOLITISK PROGRAM FOR
NORD-TRØNDELAG

De eldre —en ressurs i samfunnet
Aldersforskning i de seneste ti år har vist at våre menneskelige evner og anlegg holder seg
svært stabile langt inn i alderdommen, mye lenger enn vi før har ment og trodd. Samfunnet
har dessverre i alt for stor grad fokusert på problemsider ved det å bli gammel, og alt for lite
pekt på de positive endringene i helse og vitalitet som vår tids alderdom representerer.
Aldring er en livsfase, og en del av livssyklusen som vi ikke skal forsøke å skjule eller fjerne,
men se på som en del av helheten og mangfoldet i vår samlede tilværelse. Vi er i ferd med å
få forordninger og rutiner som skal bestemme når mennesket er "utgått på dato". Dette kan
bli en trussel mot selve menneskeverdet, og det må vi ikke godta.
Eldrerådet i Nord-Trøndelag vedtok i møte den 25. februar, sak 08/7, å revidere eldrepolitisk
program for Nord-Trøndelag. Programmet skal etter planen revideres i løpet av forsommeren
2008 og skal inneholde de eldres ønsker om ordninger og innretninger på alle områder som
er viktige for dem. Man skal i programarbeidet ikke fortape seg i hva som måtte være rette
instans til å gjennomføre tiltakene, men konsentrere seg om hva de eldre har av ønsker.
Det eldrepolitiske programmet for Nord-Trøndelag skal på nytt utarbeides/justeres med
bakgrunn i innspill fra de kommunale eldrerådene og fra eldrerådet i fylket. Det forutsettes å
skje grundige drøftinger i eldrerådene gjennom en periode på 2-3 måneder og eldrerådene
oppfordres til å ta kontakt med pensjonistforeninger, eldresentre, grupper av pårørende eller
andre som ser de eldres problemer i praksis og kan sette ord på disse.
Programarbeidet skal ikke være en vanlig spørreundersøkelse med mange spørsmål og få
svarmuligheter, men spørsmålene som stilles er åpne og korte og det gis mulighet for en
bred diskusjon. Temaene som er valgt er tre hovedområder:
1. Bolig og transport
2. Helse- og omsorg
3. Fritid, kultur og sosiale relasjoner.
Nedenfor er det listet opp de tema og spørsmål som en forventer at det enkelte eldreråd
drøfter og beskriver i sin sluttrapport. Vi ber om at sluttrapporten inndeles på samme måte
som spørsmålene er inndelt nedenfor og at hvert av de punkter som er skrevet i kursiv
besvares. De enkeltspørsmål som er stilt under hovedspørsmålene er bare ment å være til
hjelp under drøftingen i eldrerådene og ønskes ikke besvart enkeltvis. Sluttrapporten bør ikke
være lenger enn 4-5 maskinskrevne sider.

Side 4

BOLIG OG TRANSPORT
BOLIG

Beskriv den boligsituasjon dere mener at eldre mennesker gjennomgående vil
ønske seg i deres kommune for å kunne fungere greit i eldre år.
-

Hva slags bolig vil de eldre ønske seg?
Enebolig, rekkehus, leilighet eller annet?
Med eller uten hage?
Hvor stor bør boligen være og hva bør den inneholde av rom?
Hvilken standard bør boligen ha?
Skal boligen ligge sentralt eller noe mer avsides i rolige og naturskjønne omgivelser?
Hvor høye kan bokostnadene være?

TRANSPORT

I dag har friske pensjonister honnørrabatt på de fleste transportmidler —buss, tog og fly.
Vanligvis er rabattsatsen 50% og enkelte transportmidler gjelder rabattordningen også for
ledsager.
Beskriv den transportordning dere ville ønsket ble etablert når det gjelder persontransport i
egen kommune, i fylket og for hele landet
-

Bør nærtransporten skje med buss eller drosje?
Hva er et godt busstilbud?
Hva er akseptabel pris på busstransport?
Hva skal til for at de eldre skal bruke drosje?
Hvor høy drosjepris kan aksepteres?
Er de eksisterende rabattordninger for buss, tog og fly for friske eldre hensiktsmessig?
Er transportordningen transporttjenesten for funksjonshemmede tilfredsstillende?

HELSE OG OMSORG
PRIMÆRHELSETJENESTEN

Ved sykdom er primærlegen, på eget kontor, på hjemmebesøk eller på legevakt, vår første
kontakt med helsevesenet.
Beskriv hvordan dere ville ønske at primærhelsetjenesten i deres kommune var innrettet og
fungerte.
-

Hvor enkelt bør det være å finne en fast lege?
Hvor enkelt bør det være å bytte lege?
Er ordningen med timebestilling hos legen en god ordning?
Hvordan mener dere at primærlegen skal velge mellom pasienter med time og
akuttpasienter?
Er en fastlegeordning ønskelig?
Tar legen seg den tid pasienten trenger?
Taler legen et språk pasientene forstår?
Er mer skriftlig informasjon nødvendig?
Hva med prisene på legebesøk og medisiner?

Side 5

--

LEGESPESIALISTER OG SYKEHUSTILBUD

Det er nå etablert avtaler om fritt sykehusvalg. Det innebærer at Nord-Trøndelag fritt kan
velge å la seg behandle ved sykehus i andre fylker dersom de måtte ønske det.
Som de fleste andre fylker er storparten av legespesialistene i Nord-Trøndelag knyttet til
sykehusene. En del legespesialister har imidlertid valgt å etablere privatpraksis uten å være
knyttet til sykehuset. Disse avlaster sykehusene, men bidrar også til å forrykke
spesialistkapasiteten til fordel for vår landsdel og byområdene her.
Beskriv hvordan dere ville ha innrettet sykehusvesenet i Nord-Trøndelag og
spesialisthelsetjenesten i fylket om dere sto fritt. Beskriv videre hvilke endringer dere vil gjøre
i dagens sykehustilbud i Nord-Trøndelag om dere fikk frihet til å bestemme det.
Hvor mange steder i fylket bør det være sykehusdrift?
Hva bør de ulike enhetene gi av tilbud?
Hvordan bør samhandlingen mellom sykehusene være?
Hvordan bør tilbudet til psykiatripasienter være og hvordan bør det legges opp?
Hvordan bør rusomsorgen og HVPU-tilbudet legges opp?
Hvilket inntrykk har dere av kvaliteten på det arbeid som gjøres ved sykehusene?
Hvordan bør liggetiden være?
Skaper poliklinisk behandling og dagkirurgi noe problem?
Kan kommunikasjonen mellom sykehus og pasient bli bedre?
TANNHELSETJENESTE

I dag er reglene slik at eldre som er innlagt i langtidsinstitusjon eller som er syk, men
oppholder seg hjemme og har hjemmesykepleie, har gratis tannbehandling her i NordTrøndelag. Eldre i sin alminnelighet og eldre som blir hjulpet av sine pårørende i eldre år har
ikke rett til gratis tannbehandling. De må oppsøke privatpraktiserende tannlege eller være
betalende klientell hos de offentlig tannlegene.
Beskriv den tannhelsetjenesten dere ville ha etablert overfor de eldre i deres kommune om
ordningen skulle etableres i dag.
Hvilke ordninger ville dere ha etablert?
Er den gjeldende ordning god nok eller vil dere gjerne hatt endringen i den?
Hvilke ordning ville dere ha lagt opp om dere stod fritt?
Bør ordningen utvides til å gjelde flere grupper av eldre eller synes dere ordningen er for
omfattende og bør kunne innsnevres?
ELDREOMSORG OG SYKEHJEM

Eldreomsorg og eldrepleie er en kommunal oppgave når det gjelder det tilbud som går ut
over hva familie og pårørende selv utfører. Den tyngste del av den kommunale eldrepleie
utføres vanligvis ved sykehjemmene. De fleste kommuner har i tillegg etablert ordninger med
hjemmehjelp og hjemmesykepleie som gir mulighet til å gi den enkelte et veltilpasset
hjelpetilbud i eldre år.
Beskriv hvordan dere ville ønske at eldreomsorgen i egen kommune var bygget opp og ble
drevet.
Hvilke tilbud bør etableres, sykehjem, tilpassede boliger, hjemmehjelp?
Hvilken kapasitet bør de ulike tilbud ha?
Hvilken kvalitet vil dere ønske at tilbudet hadde?
Hva er det rimelig at de eldre sjøl betaler for de tjenester de får?
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-

Hvordan kan kommunen innrette seg for at ingen eldre og enslige skal falle utenfor
hjelpesystemet?

FRITID, KULTUR OG SOSIALE RELASJONER
KULTURTILBUD

I de fleste kommuner blir friske eldre vanligvis ikke gitt andre tilrettelagte kulturtilbud enn de
som gis av pensjonistforeningene, eldresentrene, kirken og foreninger som arbeider blant
eldre. For øvrig ventes det at eldre skal benytte seg av de kulturtilbud som gis alle
aldersgrupper, slik som kino, teater, konserter og lignende.
Når det gjelder eldre som er syke og befinner seg i langtidsinstitusjon er kulturtilbudet i de
fylkeskommunale og kommunale institusjonene ofte begrenset. Kirken og kristelige
organisasjoner er normalt flinke til å besøke institusjonene. Folkeakademiene har sine
opplegg, men ellers er tilbudet vanligvis ikke så stort.

Beskriv det kulturtilbudet dere skulle ønske at de eldre hadde. Del gjerne beskrivelsen opp i
tilbud som ønskes for friske eldre og tilbud for eldre i langtidsinstitusjon
-

-

Bør det etableres egne kulturtilbud til friske eldre?
Hva bør i så fall disse tilbudene bestå i?
Bør det arrangeres egne kinoforestillinger, teaterforestillinger og konserter spesielt
beregnet for friske eldre?
Bør disse legges til dagtid?
Er prisnivået til hinder for at friske eldre kan gjøre seg bruk av de kulturtilbud som gis i
dag?
Kan graderte rabattordninger tenkes?
Hvor omfattende bør kulturtilbudet være for pasienter i langtidsinstitusjoner?
Hva slags tilbud passer best for disse?
Hvor ofte bør det gis kulturtilbud ved institusjonene?

MOSJONSTILTAK

Det finnes god dokumentasjon på at mosjon er viktig for å beholde helse og dermed få en
god alderdom. God og riktig bevegelse har et utall av gode effekter. Vi kan vel ikke vente at
helsevesenet skal lege alle våre plager den dagen disse kommer om vi ikke selv har gjort en
triminnsats for å holde oss friske.

Beskriv hvilke trimmuligheter og hvilken trimopplysning dere gjerne ville hatt i egen kommune
-

Hvilke mosjonsaktiviteter bør settes i gang for de friske eldre og for dem som har noe
redusert førlighet?
Hva kan gjøres for å trekke de eldre med?
Hvilke organisasjon eller gruppe kan ta initiativ og holde i gang de trimaktivitetene dere
ønsker skal komme i gang?
Hva er eldre villige til å betale for å få et trimtilbud?

SOSIALE RELASJONER

Familien står ikke like sterkt i dagens Norge som den gjorde for to-tre tiår siden. Det sosiale
nettverket er ikke så godt som tidligere. Ensomhet er et samfunnsproblem. En kan frykte at
det blir større når dagens unge og middelaldrende blir eldre.
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Beskriv hva dere mener kan og bør etableres av møtesteder og kontaktskapende aktivitet for
å bøte på problemet; ensomhet blant eldre. Beskriv videre tiltak som kan føre til at de eldres
kunnskaper og arbeidskraft kan bli brukt og hvordan kontakten mellom generasjonene kan
utvikles.
-

Hva kan de eldre selv gjøre?
Hva kan de noe yngre gjøre?
Hva kan gjøres av foreninger og organisasjoner?
Hva kan kommunene bidra med?

PRIORITERINGER

Økonomi vil også i tiden som kommer være en begrensende faktor når det gjelder å skulle
gjennomføre de mange gode forslag som forventes å komme fram i dette programarbeidet.

Hvordan bør det prioriteres?
Mange av de tiltak dere vil foreslå vil være kostbare å gjennomføre, andre vil koste mye
mindre. Når dere prioriterer, ved å si noe om hva det haster med å få gjennomført og hva
som uten stor skade kan vente litt, er det viktig å være klar over at omkostningene ved
tiltakene er forskjellig. Et billig tiltak som er ganske viktig bør kanskje prioriteres foran et som
er svært viktig, men som det vil koste mye å gjennomføre.
LYKKE TIL!
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Vedlegg 4

Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune
SAKSPROTOKOLL
Sak nr. 08/73
Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 - 2012
Behandlet/Behandles av
F Ikesrådet i Nord-Trøndelag
F Ikestinget

Møtedato
18.11.2008
11.12.2008

Sak nr..
08/185
08/73

Saksbehandler: Ingrunn Amdahl
08/00927
Arkivsak:
015
Arkivkode:

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 11.12.2008
1. Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 —2012 legges til grunn i
det videre arbeid i utvikling av eldrepolitikken i fylket.
2. Fylkesrådet bes følge opp tiltakene i programmet etter nærmere avklaring med eldrerådet.

Saksbehandling/Saksgang
Fylkesrådets innstilling til vedtak:
1. Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 —2012 legges til grunn i
det videre arbeid i utvikling av eldrepolitikken i fylket.
2. Fylkesrådet bes følge opp tiltakene i programmet etter nærmere avklaring med eldrerådet.

Behandling i Komite for utdanning, kultur og helse 9.12.2008
Saksordfører Carl Sitter Geving la fram saka.
Komiteen tar til etterretning en beskjed fra Eldrerådet om slik tilføyelse i tittelen på det framlagte
politiske program fra Eldrerådet: "En ressurs for framtida!", samt forlengelse av perioden, slik at
hele tittelen lyder slik:
"En ressurs for framtida!
Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2008 —2012."
(Korri erin er foretatt
Komiteen tilrår enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

KOMITEINNSTILLING:
1.

Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 —2012 legges til grunn i
det videre arbeid i utvikling av eldrepolitikken i fylket.

2.

Fylkesrådet bes følge opp tiltakene i programmet etter nærmere avklaring med eldrerådet.

Fylkestingets behandling i plenum
Saksordfører Carl Sitter Geving la fram komiteinnstillinga.
Følgende hadde innlegg:
Carl Sitter Geving (Ap), Ole Berget (Frp), Britt Tønne Haugan (KrF), Hildur Fallmyr (Ap),
Endre Skjervø (Frp), Rune Hegge (SV).
VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget
Sak nr. 08/73

Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 - 2012
Behandlet/ Behandles av
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag
Fylkestinget
Saksbeh:
Arkivsak:
Arkivkode:

Sted
Fylkets Hus
Steinkjer Rådhus

Sak nr.
Møtedato
18.11.2008 08/185
11.12.2008 08/73

Ingrunn Amdahl
08/00927
015

Fylkesrådets innstilling til vedtak:
1. Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 —2012 legges til
grunn i det videre arbeid i utvikling av eldrepolitikken i fylket.
2. Fylkesrådet bes følge opp tiltakene i programmet etter nærmere avklaring med eldrerådet.
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Fylkesrådets vurdering:
Eldrerådets eldrepolitiske program er et godt og egnet arbeidsdokument som omhandler
områder som berører de eldre.
Planen løfter fram tiltak innenfor mange samfunnsområder. Fylkeskommunens funksjon er
derfor å være pådriver ovenfor andre beslutningstakere.
Deler av planen inneholder tiltak som fylkeskommunen har ansvar for. Disse områdene må
avveies og prioriteres i det løpende budsjett og økonomiplanarbeidet.
Steinkjer, 18. november 2008
Alf Daniel Moen
fylkesrådsleder
(sign.)

Johannes Sandstad
fylkesråd for miljø
(sign.)
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Saksutredning for fylkesrådet
Sammendrag
Eldrerådet i Nord-Trøndelag vedtok i møte den 25. februar 2008, sak 08/7, å revidere
eldrepolitisk program med medlemmene i rådet som styringsgruppe for programmet.
Områdene som skulle berøres var bolig og transport, helse og omsorg og fritid, kultur og
sosiale relasjoner. Det skulle være et kortfattet dokument hvor de eldres ønsker om hvordan
samfunnstjenestene på noen sentrale områder burde innrettes.
De kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag ble tilskrevet hvor det ble bedt om å gi en kort
utgreiing fra egen kommune over disse områdene. Av 24 kommuner har 17 avgitt svar.
Det er det fylkeskommunale eldrerådet og de kommunale eldrerådenes ønske at dette
programmet som er utarbeidet, må bli benyttet aktivt i kommuner, fylkeskommune og statlige
enheter når tiltak og innretninger for eldre i Nord-Trøndelag skal formes og omformes de
kommende år.
T kte vedle
2008/00927 Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 - 2012
Ut kte vedle
2008/00927 Sakens behandling i Eldrerådet i Nord-Trøndelag, sak 08/22
Utrednind:
Innledning/bakgrunn
I møte den 2. september, sak 08/22, ble eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag
i perioden 2008—2011 godkjent med prioriterte punkter som er gjengitt nedenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eldre mennesker trenger ofte mer medisinering enn andre grupper. Ikke alle disse
medisinene fås på "blå resept", og blir derfor en hard økonomisk belastning for de som har
minst å rutte med.
Kollektivtrafikken må utbedres, spesielt i utkantkommuner
Satsing på frivillighetssentraler
Fokus på tannhelsetjenestene
Samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten må utvikles til det beste for pasientene
Mer personell i omsorgstjenesten
Flere sykehjemsplasser
Demensomsorgen styrkes
Helsefremmende og forebyggende tiltak bl.a. helsekontroller for eldre
Prosjektet "Spreke og trygge eldre" støttes
Organisert besøkstjeneste for hjemmeboende

Saksframstilling/problemstillinger
Kommentarer til punktene og forslag til tiltak
Det er forskjellige instanser som har ansvar for gjennomføring.
Som aktuelle tiltak foreslås i denne saken hvordan fylkeskommunen skal følge opp tiltakene:
Eldre mennesker tren er ofte mer medisinerin enn andre ru er. Ikke alle disse medisinene
fås å "blå rese t" o blir derfor en hard økonomisk belastnin for de som har minst å rutte
med
Blå resept skrives ut for pasienter med langvarig behandling for kronisk sykdom. Ordningen
innebærer at trygdesystemet dekker det meste av det medisinene eller sykepleieartiklene
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koster, dvs. 36% av reseptbeløpet, men ikke mer enn 510 kroner pr. resept. Kun bestemte
diagnoser eller sykdommer utløser rett til blå resept. Det finnes egen preparatliste. Blå resept
omfattes av ordningen med frikort.
Egenandel betales hver gang. Minstepensjonister og barn under tolv år skal ikke betale
egenandel. NAV lokal dekker de utgiftene som overstiger 1 740 kroner (egenandelstak 1).
Egenandelstak 1 gjelder utgifter du har hos
• lege
• psykolog
• poliklinikk
• legemidler og utstyr på blå resept
• reise
Egenandelstak 2 (2 500 kroner) omfatter fritak for godkjente egenandeler
• ved enkelte former for tannlegehjelp
• ved fysioterapi
• ved opphold ved opptreningsinstitusjon
• ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet.
Det kan gis bidrag til utgifter til helsetjenester som ellers ikke dekkes av folketrygdloven eller
andre lover. I forhold til medisiner gjelder dette preparater som er skrevet på hvit resept, og
som benyttes utenfor institusjon.
Det stilles ikke spesielle krav til diagnose eller behandlingens varighet. Hovedreglen sier at
medisinen må være:
•
•
•

registrert i Norge
reseptpliktig
skrevet ut av lege

Det betales full pris for medisinene ved uthenting på apoteket. Når utgiftene overstiger grensen
for bidrag, kan det søkes om dekning. Folketrygden dekker 90% av de utgiftene som
overstiger grensen
Eldrerådet mener at helsetjenester bør være lavere for eldre (pensjonistrabatt) enn for
yrkesaktive/yngre. Eldre over 67, år som ikke omfattes av retten til fri tannlegebehandling, må
komme inn under frikortordningen. Dette bør også gjelde fysioterapibehandling.

Aktuelle tiltak:
•

Oppfølging ovenfor "Stortingsbenken i Nord-Trøndelag"

Kollektivtrafikken må utbedres s esielt i utkantkommuner
Skoleskyss er mange steder det eneste kollektivtilbudet i distriktene. Dette er en lovpålagt
oppgave som har økt i omfang på bekostning av det ordinære kollektivtrafikktilbudet.
Skoleskyssen er åpen for andre reisende, i den grad det er plass, men dette tilbudet er lite
tilpasset de eldres reisebehov.
Det er opprettet tilbud med bestillingstransport flere steder i fylket, bl. a. i Indre og Ytre
Namdal. Økt grad av slik transport kan være en mulighet for videreutvikling av det ordinære
kollektivtrafikktilbudet i utkantkommuner.
Arbeidet med å videreutvikle tilbudet med bestillingstransport i distriktene er igangsatt.
Målsettingen med arbeidet er å utvikle et mer behovstilpasset og effektivt kollektivtilbud. I
arbeidet inngår også en kobling til andre transportformer som syketransport og
skolebarntransport. Det er viktig at det blir foretatt en gjennomgang av dagens kollektivtilbud,
samt en vurdering av muligheten av å erstatte faste ruter med bestillingstransport.
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Bestillingstransport er en god ordning og må bli en permanent ordning for distriktene med et
avgrensa kollektivtilbud.

Aktuelle tiltak:
•

Følges opp i utvikling av tilbudet gjennom økonomiplanarbeidet

Satsin

å frivilli hetssentraler

Frivillighetssentralene er ment å skulle stimulere til økt lokal aktivitet og deltakelse. De er
nettverksbyggere og formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Offentlig sektor kan
ikke løse alle oppgaver alene. Fellesskap utenfor offentlig sektor er en viktig del av
velferdssamfunnet. Regjeringens formål med St.meld. nr. 16 "Lat ikkje graset gro att mellom
grannar" Om videreføring av arbeidet med frivillighetssentraler, var å sette søkelyset på
betydningen av frivillig innsats i samfunnet.
I St.meld. nr. 39 Frivillighet for alle, går det fram at
• Regjeringen vil legge til rett for fortsatt uvikling av frivillighetssentralene til
sektorovergripende nærmiljøsentraler
• Regjeringen vil fortsatt legge til rette for etablering av nye frivillighetssentraler
Derfor er dette er en ordning som må få økt oppmerksomhet.

Aktuelle tiltak:
•

Være pådriver ovenfor kommunene til å satse på Frivillighetssentraler

Fokus å tannhelsefenestene
I følge lov om tannhelsetjenesten skal den offentlige tannhelsetjenesten gi et regelmessig og
oppsøkende tilbud til blant andre "Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og
hjemmesykepleie".
Intensjonen i loven er å gi et tilbud til dem som på grunn av sykdom eller andre forhold ikke
selv er i stand til å ivareta sin tannhelse. Det er fokus på å gi et oppsøkende tilbud —ikke bare
på utgiftsdekning.
Også eldres tannhelse har blitt stadig bedre de siste tiårene, og flere beholder sine egne
tenner livet ut. Friske eldre har ikke dårligere tannhelse enn personer i den yngre
voksenbefolkningen, men når en blir rammet av sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan
tannhelsen bli dramatisk verre på kort tid. Det er derfor viktig å få forebyggende behandling
tidlig nok for å unngå store skader. Dette er en fellesoppgave for kommunehelsetjenesten og
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Pasienter som har behov for det, må få hjelp til
tannpuss —og de må få tilbud om tannhelsetjenester.
Nord-Trøndelag har de siste årene hatt landets laveste tannlegedekning og stor gjennomtrekk i
stillingene. Det gjør det vanskelig til enhver tid å opprettholde et godt tjenestetilbud over hele
fylket, og dette rammer alle grupper.
En annen grunn til at ikke alle får det tilbudet de har behov for, er at de faller utenom de
definerte gruppene i loven. Det skyldes blant annet at en endret organisering av kommunenes
tjenestetilbud gjør at Tannhelsetjenestelovens kriterier passer dårligere enn de gjorde da loven
ble vedtatt i 1983. Mange pasienter som etter lovens intensjon skulle hatt et tilbud, får ikke det,
fordi den hjelpen de får fra kommunenes helsetjeneste ikke kategoriseres som
hjemmesykepleie eller sykehjem. Det er derfor bred enighet om at det er behov for endringer
på dette feltet, slik at lovgivningen blir tilpasset endringer ellers i samfunnet.
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Regjeringen har som mål at helsetjenester skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted,
økonomi, sosial status, funksjonsnedsettelse osv. I Norge i dag er det imidlertid både en
geografisk og sosial skjevfordeling av tannhelsetjenester. Store deler av distriktsnorge sliter
med at for få tannleger ønsker å bosette seg og arbeid utenfor de store byene, og for noen
grupper av befolkningen er økonomi, helsetilstand eller andre forhold til hinder for at de får den
helsehjelpen de har behov for.
I Tannhelsemeldingen (St.meld.nr. 35 (2006-2007) ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial
utjevning - Framtidas tannhelsetjenester som Regjeringen la fram i juni 2007, og som danner
grunnlaget for arbeidet med ny lov, foreslås økt offentlig støtte til flere grupper, deriblant:
—Friskhetskontroll for eldre
—Skjermingsordninger mot høye utgifter
—Støttetil dem med lav inntekt
—Personer med funksjonstap
—Personer med alvorlige psykiske lidelser
Meldingen har altså flere forslag til tiltak for å rette opp den sosiale skjevfordelingen, og det
forventes at dette vil bli fulgt opp i budsjett- og lovarbeid.
Det savnes imidlertid forslag til tiltak som kan rette opp den geografiske skjevfordelingen av
tannhelsepersonell. Når verken regulerende tiltak overfor privatpraksis eller tiltak for å styrke
den offentlige tannhelsetjenesten er foreslått, er det frykt for at mange distrikter fortsatt vil
mangle tannleger i årene framover.
Utdanningskapasiteten er økt noe etter oppstart av odontologistudium i Tromsø i 2004. De
første 12 tannlegene derfra vil uteksamineres våren 2009. Kapasiteten vil gradvis utvides til 40
studenter pr. kull, men utdanningen i Tromsø vil først ha full effekt på nettotilgangen av
tannleger på landsbasis i 2012.
I denne situasjonen - med få tannleger og fri etablering - er det en stor utfordring for Den
offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag å konkurrere med privat praksis og sentrale
strøk om kvalifisert tannhelsepersonell. Fylkeskommunen har både personrettede
rekrutterings- og stabiliseringstiltak og et ambisiøst investeringsprogram for tannklinikker for å
kunne tilby mer attraktive arbeidsplasser.

Aktuelle tiltak:
•

Oppfølging ovenfor "Stortingsbenken i Nord-Trøndelag"

Samarbeid mellom 1. o 2. lin'efenesten må utvikles til det beste for asientene
Departementet har i forbindelse med sykehusreformen (Rapport: Sykehusreformen —noen
eierperspektiv) pekt på at det må legges til rette for økt samhandling og samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og halvannenlinjetjenesten (eks.
distriktsmedisinske sentra (DMS)), bl.a. gjennom incitamenter som understøtter samarbeid på
tvers. Det pekes på et variert spekter av samarbeidsformer, bl.a:
• oppgaver som utføres av kommunehelsetjenesten med rådgiving fra
spesialisthelsetjenesten
• rene spesialistoppgaver som utføres under full faglig styring fra 2.Iinjen
• å organisere tjenestene på begge nivå med tanke på å redusere pasientens belastninger
med å reise
For den sterkt økende andel av kronisk syke og eldre er det av særlig betydning at tjenester
kan gis i rimelig nærhet av hjemstedet.
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Utfordringen ligger i å legge til rette for ansvars- og finansieringsordninger som gjør det mulig å
utnytte modellens potensial. Det må utvikles incitamenter som gjør det lønnsomt å samarbeid
på tvers når det er til alles fordel.
I N-T er samarbeidsavtalen mellom kommunene og sykehusene forlenget i 4 år fra og med
2007. Avtalene forutsettes videreført av helseforetaket i Nord-Trøndelag.

Aktuelle tiltak:
•

Oppfølging ovenfor helseforetaket i Nord-Trøndelag

Mer ersonell i omsor sfenesten/Flere s ket-iems lasser
Begge områdene er ansvarsmessig lagt til kommunene, det vises til
kommunehelsetjenesteloven, jfr § 1-3. Oppgaver under helsetjenesten. Pleie- og
omsorgstjenesten omfatter også tiltak etter Lov om sosiale tjenester (særlig kap. 4; om
tjenesteyting, avlastning, omsorgslønn etc).
Fokus på aktivitet er som en rød tråd i omsorgsplan 2015. Eldresentra o.l. i nærmiljøet er
viktige arenaer for sosial kontakt og nettverk, og har stor forebyggende virkning.
Kommunene skal etter sosialtjenestelovens § 3-1 arbeide for, eller ta aktivt del i samarbeid
rundt å få iverksatt velferds- og aktivitetstilbud for barn, eldre, funksjonshemmede og andre
som har behov for det.
Bemanningssituasjonen er et område det er viktig å følge med, både mht årsverk og
kompetanse, jfr. kvalitetsutviklingen framover. Kommunene har generelt vanskelig
økonomi, og selv om målsettingen om 10 000 årsverk innen 2009 ser ut til å komme i mål ved
hjelp av økte rammetilskudd på landsbasis, er utfordringene fortsatt store i forhold til mange
brukergrupper innen eldreomsorgen, ikke minst demente.
Kommunene møter stadig nye utfordringer blant annet pga medisinsk utvikling, som medfører
at stadig flere oppgaver kan løses utenfor sykehus, og det blir mulig for flere å bli boende
lengre i sitt eget hjem.
Nord-Trøndelag har, etter utbyggingen under Handlingsplanen for eldreomsorgen 1998-2002
svært gode forhold bygningsmessig sett. Utfordringene framover gjelder utviklingen av innhold
og kvalitet både i og utenfor institusjon, mht tjenesteyting, medbestemmelse, selvstendighet,
aktivitet og trivsel.
Den befolkningsmessige utviklingen varierer tildels mye kommunene imellom, og den enkelte
kommune må legge sitt løp ut fra lokale utfordringer i eldreomsorgen (demografi,
bosettingsmønster, osv). Det er feks en relativt ny trend i mange kommuner at mange
eldre ønsker å bo i sentrum, og dette stiller kommunene overfor nye utfordringer både mht
etablerte boformer i distriktene, og lokalisering av tjenesteyting.
Det er viktig at de lokale eldrerådene gjør seg kjent med situasjonen i egen kommune og
vurderer behovene på det grunnlaget, ikke bare ut fra sentrale føringer.
Demensomsor en st rkes
Det vil bli et økt fokus på bedre diagnostisering, etablering av flere dagtilbud og etablering av
pårørendeopplæring.

Aktuelle tiltak:
•

Informasjon og motivering av kommunale eldreråd for å ta opp saken internt i den enkelte
kommune for å sikre at kommunene i fylket følger opp intensjonene i Omsorgsplan 2015, jf
Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening: Om framtidas
omsorgsutfordringer
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•

Kontakt mot Fylkesmannens Sosial-, helse- og barnevernavdeling for informasjon om
tiltaksplanen (jfr kap 0675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede).

Helsefremmende o foreb

ende tiltak bl.a. helsekontroller for eldre

I Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) —Resept for et sunnere Norge, er fylkeskommunen gitt
en koordinerende rolle for det regionale partnerskapet for folkehelsearbeid. Det regionale
partnerskapet ledes av Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Folkehelsekomiteen er ledet av
politikere oppnevnt av Fylkestinget. I tillegg består komiteen av faglige konsultative
medlemmer fra regionale etater og frivillige organisasjoner. Folkehelsekomiteens viktigste
styringsredskap er Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005-2008 - om styrking, utvikling og
organisering av folkehelsearbeidet.
Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005-2008 skal rulleres i løpet av 2009. Virketiden for
gjeldende plan er således forlenget med ett år i påvente av at det vil foreligge såkalte
kommunehelseprofiler basert på HUNT3-data. Dette for at fylket skal få en langsiktig
kunnskapsbasert folkehelseplan, som tar hensyn til de lokale behov og variasjoner.
Det er gjennomført et betydelig utviklingsarbeid i Folkehelsekomiteen for å legge et grunnlag
for at de regionale folkehelseaktørene kan inngå et helhetlig og formelt partnerskap med
fylkets kommuner. Dette vil blant annet bety at folkehelsearbeidet i større grad enn tidligere
ledes over fra prosjektbaserte satsinger til fastere strukturer og faste innsatsområder.
Fremme av fysisk aktivitet i befolkningen er vedtatt videreført som en integrert del av NordTrøndelag fylkeskommune sin langsiktige satsning innen partnerskap for folkehelse. Innenfor
dette satsningsområdet vil FYSAK fortsette å leve videre som anerkjent metode og merkevare,
og fylkeskommunen vil fortsatt være pådriver for å utvide FYSAK-nettverket til å omfatte alle
kommunene i fylket. Gjennom FYSAK-arbeidet er det og vil bli etablert, mange gode tilbud for
fysisk aktivitet tilpasset den eldre del av befolkningen.
Prosjektet FOLK2 (2005-2009) skal bidra til at kunst og kultur blir tilgjengelig for grupper i
befolkningen som vanligvis ikke deltar i kulturelle aktiviteter, deriblant enkelte grupper eldre.
Prosjektet skal også utvikle kunst og kultur som virkemiddel i folkehelsearbeidet. Prosjektet har
partnerskapsavtaler med ti kommuner, og en rekke av de lokale tiltakene har eldre som
målgruppe. FOLK2 har også utviklingsprosjekter hvor kunst- og kulturaktiviteter prøves som
metode i arbeidet med demente.

Aktuelle tiltak:
•
•

Etablering av regelmessige helsekontroller
Følges opp politisk bl.a. gjennom møter med Stortingsbenken

Pros'ektet "S reke o t
e eldre"—med fokus å bruddforeb
kosthold informas'on o tilrettele in av heime- o nærmilb

in

'ennom aktivitet

Et samarbeidsprosjekt mellom Eldrerådet i Nord-Trøndelag og Midtre Namdal Region
(Namsos, Namsskogan, Overhalla, Fosnes og Flatanger), FYSAK Nord-Trøndelag, FOLK2 og
relevante frivillige organisasjoner. Prosjektet er også tilknyttet den nasjonale aksjonen 'Tlygge
eldre"i regi av Skadeforebyggende forum.
Fallforebyggingsprosjektet har som mål å registrere alle fall i Midtre Namdal Region for
personer over 65 år, ved hjelp av et fallregistreringsskjema. Deretter iverksettes tiltak for å
redusere fall.
Tiltakene er sammensatt av fysisk aktivitet, informasjon, sosialt samvær og ernæring, da
forskning viser at sammensatte tiltakspakker har mer forebyggende effekt, framfor
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enkeltstående tiltak. Kommunene deles inn i tre grupper med tre forskjellige tiltakspakker,
deretter skal det evalueres hvilke pakker som har mest forebyggende effekt.

Aktuelle tiltak:
Være pådriver til å videreføre og gjøre prosjektet "Spreke og trygge eldre" —med fokus på
bruddforebygging gjennom aktivitet, kosthold, informasjon og tilrettelegging av heime- og
nærmiljø, kjent i andre kommuner i Nord-Trøndelag
Or anisert besøksfeneste for h'emmeboende
Røde Kors har besøkstjeneste - det er enten mot privatpersoner i hjem eller på institusjon.
For å bli besøksvenn i Røde Kors må en ha gjennomført Røde Kors besøksvennkurs, samt
være minst 18 år.
Røde Kors er organisert nasjonalt - distrikt og lokalt. I Nord-Trøndelag er det lokalforeninger i
19 kommuner, og besøkstjenesten er organisert lokalt og finnes mer eller mindre i 9 av
lokalforeningene våre; Kolvereid, Vikna, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Verdal, Malm, Skorovas
og Namsos.

Aktuelle tiltak:
• Være pådriver ovenfor kommunene til å satse på organisert besøkstjeneste for
hjemmeboende
Oppsummering/konklusjon:
1. Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag 2008 —2011 legges til grunn i det
videre arbeid i utvikling av eldrepolitikken i fylket.
2. Følgende tiltak følges opp politisk blant annet gjennom møter med Storingsbenken:
o

o
o

Eldre mennesker trenger ofte mer medisinering enn andre grupper. Ikke alle disse
medisinene fås på "blå resept", og blir derfor en hard økonomisk belastning for de som
har minst å rutte med.
Fokus på tannhelsetjenestene
Helsefremmende og forebyggende tiltak bl.a. helsekontroller for eldre

3. Følgende tiltak følges opp overfor kommunene:
o
o
o
o
o

Satsing på frivillighetssentraler
Mer personell i omsorgstjenesten/flere sykehjemsplasser/demensomsorgen
Arbeide med at det etableres helsestasjoner
Arbeide for mer organisert besøkstjeneste for hjemmeboende
Drive informasjonsarbeid om Prosjektet "Spreke og trygge eldre" —med fokus på
bruddforebygging gjennom aktivitet, kosthold, informasjon og tilrettelegging av heimeog nærmiljø

4. Følgende tiltak følges opp av fylkeskommunen:
o
o

o

Kollektivtrafikken må utbedres, spesielt i utkantkommuner
Informasjon og motivering av kommunale eldreråd for å ta opp saken internt i den
enkelte kommune for å sikre at kommunene i fylket følger opp
intensjonene i Omsorgsplan 2015, jf Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) Mestring,
muligheter og mening: Om framtidas omsorgsutfordringer
Kontakt mot Fylkesmannens Sosial-, helse- og barnevernavdeling for informasjon om
tiltaksplanen (jfr kap 0675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede).
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o
o

Samarbeidsavtalen mellom kommunene og sykehus følges opp ovenfor helseforetaket
i Nord-Trøndelag
Prosjektet "Spreke og trygge eldre"

10

