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Saksutredning
Kontrollutvalgsmedlem Knut Arne Aasan har henvendt seg til sekretæren og bedt om at en
sak om institusjonskjøkken blir drøftet i utvalget. Aasan viser til en orientering rådmannen ga
formannskapet 23.10.2019 om kjøkkenfunksjon i byggeperioden for det nye helsehuset. Etter
planen skulle institusjonskjøkken i Mosvik brukes, men rådmannen sier i orienteringen at
varmmatproduksjon i Mosvik blir uaktuelt pga spesielle krav til ventilasjonsanlegg mm.
Kostnaden ved dette er anslått til 1,5 – 2 mill. kr. I stedet må kommunen i byggeperioden
kjøpe middagsmat fra sentralkjøkken utenfor Inderøy. Slike innkjøp er ikke vedtatt politisk,
men ligger innenfor administrasjonens ansvar.
Slik Knut Arne Aasans henvendelse må tolkes, mener han at rådmannens orientering om
kjøkkenløsning i byggeperioden ikke står i samsvar med kommunestyrets vedtak
01.10.2018:
"Det tas sikte på å bygge produksjonskjøkken i forbindelse med bygging av det nye
helsehuset på Straumen, men med tanke på logistikk og muligheten for å ta ut
kostnadsbesparende effekter så raskt som mulig, skal rådmannen vurdere om det er
hensiktsmessig å etablere produksjonskjøkken på et tidligere tidspunkt.
Det skal legges opp til fullverdige postkjøkkenløsninger på avdelingene i Mosvik. Det
forutsettes regelmessig produksjon av matretter på postkjøkkenene som beskrevet i
saken, og at avdelingene bemannes med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å
sikre dette.
Kjøkkendriften organiseres etter en kombinasjon av kok-server/kok-kjøl-metode, men
til den best mulige ernæringsmessige metode.
Ansatte og deres representanter involveres i funksjonsplanlegging av felles
produksjonskjøkken og endring i driften.
Mottakskjøkkenet i helsebygget i Mosvik utformes slik at det kan reåpnes som
institusjonskjøkken dersom framtidige tilskudd fra staten muliggjør dette."
Vurdering
Ut fra rådmannens orientering 23.10.2019 er planene for kjøkkenløsning i helsehusets
byggeperiode endret, men kommunestyrevedtaket av 01.10.2018 gjelder permanente
ordninger for institusjonskjøkken, og sier ikke noe om hvor kjøkkenfunksjonen i byggeperioden skal plasseres og organiseres.
Kontrollutvalget må sjøl på fritt grunnlag drøfte om dette er en sak utvalget bør følge opp. Det
vil i så fall være naturlig å be rådmannen komme i neste utvalgsmøte og orientere.

