
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen

Dato: 17.11.2009

Tidspunkt: 08:30  -  15:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Per Ørjan Hansen SP Maria Aune KRF
Sivert Bragstad Rannem SP Håvard Okkenhaug SP
Kjetil Helgesen SP Siren Tvedt H
Lena Oldren Heggstad AP Olav Holmen AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Liv Inger Kvam Frøseth AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader: Kl. 12.30 ble møtet heva og utvalget var på besøk i Kribelin barnehage.  Møtet ble 
satt igjen kl. 13.45.

Dessuten møtte:

Navn
Ole Tronstad
Finn Madsen
Bente Molde
Jon Arve Hollekim

Ordfører
Kommunalsjef
Enhetsleder
Rådmann



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Per Ørjan Hansen Siren Tvedt Lena O. Heggstad

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 57/09 Investeringsprosjekter.  Sluttrapport.

PS 58/09 Distriktsmedisinsk senter.  Rammer for økonomi, innhold og 
framdrift.  Saksdokumentene ettersendes

PS 59/09 Budsjett og økonomiplan 2010 – 2013. 

PS 60/09 Ordensreglement for grunnskolen i Inderøy

PS 61/09 Helse- og sosialplan 2010 - 2014

PS 62/09 Møteplan 2010 -  politiske organer m.v.

PS 63/09 Temasak:  Resultater brukerundersøkelser skole. Muntlig orientering.

PS 64/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 65/09 Ordføreren orienterer

PS 57/09 Investeringsprosjekter.  Sluttrapport.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
Følgende byggeregnskaper godkjennes:

Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.

Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler 
på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet. 



Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler 
med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom 
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:

Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Følgende byggeregnskaper godkjennes:

Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.

Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler 
på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet. 

Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler 
med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom 
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:

Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

PS 58/09 Distriktsmedisinsk senter.  Rammer for økonomi, innhold og 
framdrift.

Rådmannens forslag til vedtak



Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009 

Saken utgår.

PS 59/09 Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009 

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:
Innspill dat. 09.11.09 til budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Ungdomsrådet.
Innspill dat. 15.11.09 til budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Fagforbundet Inderøy.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det 

fremgår av rådmannens forslag datert 09. November 2009 

2. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene: 

- Fellesområder  
- Politisk organisasjon med mer
- Administrasjon 
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Skole og barnehage med mer
- Kommunalteknikk
- Plan og Næring
- Vann og Avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 2010. 
Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.   

4. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av 
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2010. Marginavsetningen i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av 
eiendomsskatt i hele kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.



6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

7. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 
2010 slik det fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2010”. 

8. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som 
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

9. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for 
2014 til 2020, gir retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009: 

Følgende skriv ble delt ut i møtet:
Innspill til budsjett og økonomiplan 2010-2013 datert 09.11.09 fra Ungdomsrådet.
Innspill til budsjett og økonomiplan 2010-2013 datert 15.11.09 fra Fagforbundet.

Maria Aune foreslo slikt forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg Folk stiller seg bak intensjonen i rådmannens forslag til budsjett og 

økonomiplan 2010 – 2013.
2. Hovedutvalg Folk ber om at kr 409.000,- stilles til disposisjon for hovedutvalget. 

 Kr 100.000,- i uspesifiserte midler til helsestasjon og kr 309.000,- i ikke disponerte     
 Øremerkede midler til forebyggende helsearbeid brukes til dette.

 

Avstemming:

Maria Aune sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
1. Hovedutvalg Folk stiller seg bak intensjonen i rådmannens forslag til budsjett og 

økonomiplan 2010 – 2013.
2. Hovedutvalg Folk ber om at kr 409.000,- stilles til disposisjon for hovedutvalget. 

 Kr 100.000,- i uspesifiserte midler til helsestasjon og kr 309.000,- i ikke disponerte     
 Øremerkede midler til forebyggende helsearbeid brukes til dette.



PS 60/09 Ordensreglement for grunnskolene i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte utkast til ordensreglement gjelder som Inderøy kommunes forskrift til 
ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen. Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget 
ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement 
kan ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Høringsuttalelser fra 5 av 6 skoler ble delt ut.  Høringsuttalelse fra Røra skole var ikke mottatt. 

Rådmannen endret følgende pkt. i ordensreglementet slik:
Pkt. 2.2.:
Andre avsnitt – strekpunkt:
Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn etter rektors avgjørelse.
Pkt. 3.2.1. Juks: 
Juks på prøver og innleveringer fører til at prøven ikke blir evaluert.  I tillegg skal det gis en 
anmerkning til oppførselskarakteren.

Nytt pkt. 3.2.6.:
Tapte eller ødelagte bøker/andre læremidler skal erstattes.
Forslag til pkt. 3.2.6, 3.2.7 og 3.2.8 blir pkt. 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9. 

Sivert B. Rannem foreslo pkt. 2.3 Straffbare forhold, første avsnitt, endret slik:
Straffbare forhold skal meldes til politiet.  Når en elev begår en straffbar handling mot Inderøy 
kommune skal rådmannen stå som anmelder på vegne av kommunen.  Hvis en elev begår en 
straffbar handling mot en medelev eller en ansatt, må offeret eller offerets foresatte vurdere 
om det skal leveres anmeldelse.

Per Ørjan Hansen foreslo slikt forslag til vedtak:
Vedlagte utkast til ordensreglement, med de endringer som er gjort i møtet, gjelder som 
Inderøy kommunes forskrift til ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen. 
Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget 
trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement kan ikke inneholde bestemmelser om 
sanksjoner.

Avstemming:

Per Ørjan Hansen sitt forslag enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Vedlagte utkast til ordensreglement, med de endringer som er gjort i møtet, gjelder som 
Inderøy kommunes forskrift til ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen. 
Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget 



trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement kan ikke inneholde bestemmelser om 
sanksjoner.

PS 61/09 Helse- og sosialplan 2010 - 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Helse- og sosialplan: Problemstillinger til politisk debatt - skriv delt ut i møtet.

Sprørsmålene ble gjennomgått og grundig diskutert.  Mange synspunkt kom fram.

Per Ørjan Hansen foreslo slikt forslag til vedtak:
Grunnskisse til Helse- og sosialplan tas til orientering.  
Hovedutvalg Folk ber rådmannen jobbe videre med planen og innlemme tilbakemeldingene 
gitt i møtet.

Avstemming:

Per Ørjan Hansen sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Grunnskisse til Helse- og sosialplan tas til orientering.  
Hovedutvalg Folk ber rådmannen jobbe videre med planen og innlemme tilbakemeldingene 
gitt i møtet.

Håvard Okkenhaug og Olav Holmen fratrådte møtet.

PS 62/09 Møteplan 2010 -  poliltiske organer m.v.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
Vedlagte forslag til møteplan for 2010  vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009: 

Kjetil Helgesen foreslo å flytte Kommunestyrets møte for juni til den 14.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Kjetil Helgesens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010  vedtas med slik endring:
Kommunestyrets møte for juni flyttes til den 14.

PS 63/09 Temasak

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

TEMA: Resultater brukerundersøkelser skole.  

Kommunalsjef Finn Madsen orienterte, og bl.a. om Nasjonale prøver, lesing, 5. og 8. trinn 
Inderøy

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 64/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Rådmannens skriftlige orientering ble delt ut i gruppemøter. 

Rådmannen orienterte om
- Mangel på vaksine, svineinfluensaen.
- Utbygging av Sandvollan skole.



Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 65/09 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009: 

Sakene ble redegjort for i møtet.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.


