Inderøy kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Inderøy kommunestyre

Møtested:

, Inderøy kulturhus

Dato:

31.08.2009

Tidspunkt: 18:00 - 22:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ole Tronstad
Eva Pauline Hedegart
Sivert Bragstad Rannem
Kjetil Helgesen
Svein Jørum
Laila Roel
Harald Ness
Jostein Gjermstad
Willy Pettersen
Maria Aune
Tore Huseth

Rep.
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
FRP
H
KRF
SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Per Ørjan Hansen
SP
Ingrid Melhus
SP
Terje Arnevik
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Egil Kvam
Ragnar Nossum
Kirsti Grøtan
Grete Meistad
Merknader: Anders Vatn møtte ikke.

Navn
Ida Stuberg
Anita Axelsson
Håvard Okkenhaug
Christina Wolan
Bente Kvam
Lena Oldren Heggstad
Bjarne Kvistad
Ståle Berg
Siren Tvedt
Margareth Halle

Rep.
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
FRP
H
SV

Navn
Leif Hjulstad
Olav Holmen

Rep.
SP
AP

Rep.
H
SP
SP
AP

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim

Rådmann

Temamøte
Kommunestyret inviterte til temamøte.
Tema: Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid.
•
•

Innledning v/ordfører Ole Tronstad.
Samhandlingsreformen i Nord-Trøndelag og på Inderøy v/Karin Søraunet, ordfører i
Vikna kommune.
• Opprettelse av DMS (Distriktsmedisinsk senter) Inn-Trøndelag v/Ingrid Hallan,
prosjektleder DMS spesialisthelsetjeneste.
Samarbeidsprosjekt: Helse Midt-Norge (HMN), Helse Nord-Trøndelag (HNT),
Kommunene Snåsa, Verran, Steinkjer, Mosvik og Inderøy
• Samhandlingsreformen – utfordringer og muligheter i Inderøy v/enhetsledere Bente
Molde og Jorid M. Melhus.
Etter innledningene var det paneldebatt med innlederne, samt rådmann Hollekim, i panelet.
Ordstyrer Harald Ness. Det ble en debatt med stort engasjement.

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

______________________
Ole Tronstad

______________________
Bjarne Kvistad

_______________________
Maria Aune

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 17/09

Kommunelegestilling DMS (Distriktsmedisinsk senter)

PS 18/09

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

Untatt
off.

PS 17/09 Kommuneoverlegestilling DMS (Distriktsmedisinsk senter)
Behandling i Formannskapet - 26.08.2009:
Formannskapet foreslår Hovedutvalg Folk sin uttalelse.
Ida Stuberg foreslo slik endring av §2-3 i samarbeidsavtalen og blir nytt pkt. 8:
Nemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Avstemming:
Hovedutvalg Folk sin uttalelse og Ida Stuberg sitt forslag enstemmig.
Innstilling i Formannskapet - 26.08.2009:
1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om 100 % kommuneoverlegestilling fra
01.09.09.
2. Mosvik kommune inviteres med i samarbeidet.
3. Inderøy kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale for ”Kommuneoverlege i InnTrøndelag” mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer datert 18.08.2009
4. Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er kommuneoverlege for Inderøy kommune. Oppnevningen
gjelder med virkning fra og med 01.01.2010. Fra samme tidspunkt opphører gjeldende
funksjon som kommunelege 1 i Inderøy kommune.
5. Samarbeidet organiseres som ”vertskommune med folkevalgt nemnd” etter kommunelovens
§28c
6. Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges:
Medlem: ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
Medlem: leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg folk

7. Utgiftene er beregnet til kr 1.300.000,-, herav utgjør Inderøy kommunes andel ca kr.
260.000,- jfr. forutsatt fordelingsnøkkel. Dette innarbeides i budsjettopplegget for
2010.
8. Endring av §2-3 i samarbeidsavtalen:
Nemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 31.08.2009 :
Ordføreren foreslo slikt pkt. 3 i forslag til vedtak:
Inderøy kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale for ”Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag”
mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer datert 18.08.2009 med følgende endring i § 2-9:
Kontorsted: Samme ordlyd som vedtatt i Verran kommune.
Avstemming:
Formannskapets innstilling med ordførerens forslag til pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 31.08.2009:
1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om 100 % kommuneoverlegestilling fra
01.09.09.
2. Mosvik kommune inviteres med i samarbeidet.

3. Inderøy kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale for ”Kommuneoverlege i InnTrøndelag” mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer datert 18.08.2009 med følgende
endring i § 2-9: Kontorsted: Samme ordlyd som vedtatt i Verran kommune.
4. Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er kommuneoverlege for Inderøy kommune. Oppnevningen
gjelder med virkning fra og med 01.01.2010. Fra samme tidspunkt opphører gjeldende
funksjon som kommunelege 1 i Inderøy kommune.
5. Samarbeidet organiseres som ”vertskommune med folkevalgt nemnd” etter kommunelovens
§28c
6. Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges:
Medlem: ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
Medlem: leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg folk
7. Utgiftene er beregnet til kr 1.300.000,-, herav utgjør Inderøy kommunes andel ca kr. 260.000,jfr. forutsatt fordelingsnøkkel. Dette innarbeides i budsjettopplegget for 2010.
8. Endring av §2-3 i samarbeidsavtalen:
Nemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

PS 18/09 Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen,
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og PPT.
Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av planskisser.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009:
Gyda Løken fra Letnes Arkitektkontor var til stede og orienterte om forslag til skisser for nytt
administrasjonsbygg.
Rådmannen foreslo slikt tilleg i pkt. 2:
Investeringene finansieres ved låneopptak.
Ordføreren foreslo slikt nytt pkt. 4:
Viser til merknadene fra Arbeidsmiljøutvalget og henstiller at de følges opp.

Avstemming:
Rådmannens forslag m/tillegg i pkt. 2 og ordførerens nye pkt. 4, enstemmig.

Uttalelse i Formannskapet - 26.08.2009
1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.
2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider.
Investeringene finansieres ved låneopptak.

3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig og med et målsatt
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011.
4. – Det bør være fleksible romløsninger med bruk av lysfelt.
- Nok møterom er viktig.
- Det er viktig med god informasjon til berørte arbeidstakere.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 31.08.2009

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 31.08.2009:
1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.
2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider.
Investeringene finansieres ved låneopptak.
3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig og med et målsatt
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011.
4. – Det bør være fleksible romløsninger med bruk av lysfelt.
- Nok møterom er viktig.
- Det er viktig med god informasjon til berørte arbeidstakere.

