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Verdal kommune ved rådmann
Frosta kommune ved rådmann
Inderøy kommune ved rådmann
Mosvik kommune ved rådmann
Steinkjer kommune ved rådmann
Verran kommune ved rådmann
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag ved Kyrre Kvistad
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Kjell Ness
Kopi:
Levanger kommune
Kommunenes sentralforbund
Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen
Vi viser til møter i tidsperioden desember 2009- januar 2010 med representanter fra administrasjon
og politisk ledelse i kommunene:
Frosta, ved ordfører Frode Revhaug og økonomisjef Geir Olav Jensen.
Levanger, ved helse og omsorgssjef Øystein Sende,
Verdal, ved helse og velferdssjef Tone Haugan,
Inderøy, ved ordfører Ole Tronstad,
Mosvik, ved ordfører Carl Ivar Køppen, rådmann Lars Harald Daling, leder for helse, pleie og
omsorg Jon Ketil Vongraven,
Steinkjer, ved rådgiver plan og analyse Erling Bergh, leder helse og rehabilitering Ingeborg
Laugsand og folkehelsekoordinator Hanne Bjugan og
Verran, ved ordfører Fank Christiansen og helse, rehabilitering og omsorg ved Ketil Landsem.
Vi har også hatt møter med Fylkeskommunens folkehelsekomité ved Kyrre Kvistad,
Fylkesmannen ved Torgeir Skjevik og
Kommunenes Sentralforbund ved Einar Jakobsen og Marit Moe.
Innherred Seniorforum BA (ISFo) ved leder Arvid Vada og Trøndelag Forskning og Utvikling ved
Håkon Sivertsen, har i disse møtene beskrevet bakgnmn og formål med prosjektet som Innherred
Seniorforum initierer.
Innherred Seniorforum BA har en ulik fordeling av medlemsmassen mellom de fire kommunene,
både i antall og i medlemmenes bakgrunn. Med dette som bakteppe ønsker vi å se på hvilke tilbud
som etterspørres blant målgruppen, som er alle over 55 år, og derigjennom være i stand til å utvikle
tilbud som appellerer til en større del av målgruppen i alle fire kommuner.

Kommunenes fremtidige utfordringer vil øke da antall eldre innbyggere i de neste ti år øker
dramatisk i flere kommuner. Dette krever planlegging av forskjellige tiltak i flere etater, og dette
prosjektet gir muligheter til datainnhenting fra denne innbyggergruppen.
Innherred Seniorforum BA har i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling AS arbeidet
fram en prosjektskisse som beskriver hvordan kommunene i samarbeid med ISFo kan finne behov,
ønsker og forventninger som er essensiell kunnskap for videre planlegging for begge parter.
Vi viser til vedlagte prosjektbeskrivelse for utdyping av hensikt, omfang, metode og budsjett og
søker herved kommunene om tilskudd (eks mva) i henhold til følgende tabell:
Frosta
Levanger
Verdal
Inderøy
Mosvik
Steinkjer
Verran
Sum

kr 5 000
kr 35 000
kr 28 000
kr 12 000
kr 3 000
kr 45 000
kr 7 000
kr 135 000

Vi søker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om skjønnsmidler tilsvarende kommunenes
tilskuddsbeløp.
Vi søker Fylkeskommunens folkehelsekomit om tilskudd på kr 100 000(eks mva) til
prosjektgjennomføringen.
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