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HUNT 4 - Intensjonsavtale og budsjettdekning
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Vedlagte forslag til intensjonsavtale mellom Stjørdal kommune og Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag 4 (HUNT4), Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for
medisin og helsevitenskap, NTNU vedtas.
2. Til dekning av utgiften til husleie for lokaler som stilles til disposisjon bevilges kr. 281
400.- og til ombygging kr. 40 000.-. Utgiften dekkes inn i budsjett for 2018.

Vedlegg:
1. Forslag til intensjonsavtale mellom Stjørdal kommune og Helseundersøkelsen i NordTrøndelag 4 (HUNT4), Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin
og helsevitenskap, NTNU
Saksopplysninger
I august 2017 og frem til februar 2018 skal HUNT 4 gjennomføre den fjerde helseundersøkelsen
i Stjørdal kommune. Helseundersøkelsen er en oppfølging av de tidligere HUNT 1 (1984-1985),
HUNT 2 (1995-1996) og HUNT 3 (2006-2008).
HUNT4 vil foregå på feltstasjoner i alle kommunene i Nord-Trøndelag fra september 2017 til
februar 2019. Alle innbyggere over 13 år i Nord-Trøndelag inviteres til å delta.
Ungdomsundersøkelsen Ung-HUNT gjennomføres på skolene i kommunene. Befolkningen har
eierskap til HUNT-materialet gjennom å ha deltatt i tre tidligere HUNT undersøkelser.
Kommunene, representert ved KS, og Fylkeskommunen har innflytelse på hvordan HUNT
videreføres gjennom representasjon i HUNT rådgivningsgruppe. HUNT har medført at det er
etablert et tungt vitenskapelig universitetsbasert forskningsmiljø, en human biobank, og omtrent

45 arbeidsplasser i fylket. HUNT4 er i hovedsak finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet,
NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Vurdering
Stjørdal kommune har hver gang stilt egnede lokaler tilgjengelige lokaler for HUNTundersøkelsene og rådmannen mener at dette må videreføres.
For HUNT4 har det nå vært ført forhandlinger med utleier av Kjøpmannsgata 13 og egnede
lokaler i første etasje er tilbudt. Disse lokalene har representanter for HUNT 4 gjennomgått og
mener disse tilfredsstiller deres behov mhp areal og tilgjengeligheten for publikum er meget
gode. Parkeringsmulighetene er mange da flere offentlige parkeringsareal er i gangavstand.
Parkering for HC er tilgjengelige foran Rådhus.
Husleien forfaller ikke til betaling før 2.1.18 og denne utgiften må da tas inn for budsjett 2018.
HUNT vil selv dekke utgiftene til fellesutgifter, strøm og renhold. Kommunens utgift vil være
husleie i 6 mnd. som er tilbudt for 281 400.-. I tillegg kommer noen utgifter til tilpasning av
lokalene på mellom 30 000 – 40 000.-. Endelig sum på dette er ikke avklart ennå.

