
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 16.11.2010

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

I tillegg vil følgende sak bli ettersendt:
- Budsjett 2011

Ragnar Nossum Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 55/10 Sommeråpen barnehage.

PS 56/10 Søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og 
skolefritidsordningen.

PS 57/10 Møteplan 2011

PS 58/10 Temasak:  

- Boligsosial handlingsplan -vedlegg

- Kulturskolemelding

- Den kulturelle skolesekken

PS 59/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 60/10 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/451-28
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 55/10 16.11.2010

Inderøy kommunestyre

Sommeråpen barnehage.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gis tilbud om 2 uker sommeråpen barnehage ved Røra barnehage og Sandvollan 
barnehage i det tidsrom barnehagene i Inderøy kommune etter vedtektene er stengt.

2. Tilbudet om sommeråpen barnehage ved Sakshaug barnehage endres til å gi tilbud i 3 
uker.

3. Det betales ikke ekstra for å benytte tilbudet.
4. Alle barn skal ha minst 3 uker sammenhengende fri i løpet av kalenderåret 2011.
5. Bindende påmelding innen 1. mai 2011, slik at barnehagene kan planlegge bruken av 

personellressurser.
6. Ordningen innføres som prøveordning i 2011.
7. Det utarbeides nye felles vedtekter for Inderøy og Mosvik som skal gjelde i nye Inderøy 

kommune. Vedtektene skal blant annet inneholde bestemmelser om daglig åpningstid 
og sommeråpen barnehage.

8. Dokumenterte merkostnader dekkes i 2011 ved bruk av fondsmidler .

Vedlegg
1 Misnøye med sommerstengt barnehage ved Sandvollan
2 Misnøye med sommerstengt barnehage ved Sandvollan
3 Vedrørende sommeråpen barnehage 2010
4 Vedrørende sommeråpen barnehage 2010
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Bakgrunn

Kommunestyret vedtok i sak 7/07:

Det gis tilbud om sommeråpen barnehage til barn med plass i kommunale barnehager. 
Tilbudet legges til Sakshaug barnehage. Private barnehager gis tilbud om å benytte 
ordningen mot forholdsvis betaling av kostnader

Barnet skal i perioden sankthans til skolestart ha minst 3 uker sammenhengende fri 
fra barnehagen

For barn som ikke har barnehageplass påfølgende barnehageår, betales det 
forholdsvis månedssats for det tidsrommet barnehagen benyttes i juli måned. For 
resten er ordningen kostnadsfri for foreldrene

Tilbudet har i noen grad blitt brukt av foreldre med barn i andre barnehager, og 
tilbakemeldingene fra disse foreldrene har vært udelt positive. En har i denne perioden hatt en 
rekke henvendelser fra foreldre i Sandvollan krets, som har stilt seg sterkt kritisk til å sende sine 
barn til en annen barnehage i sommerferien. Det er ikke registrert henvendelser fra andre 
kretser.

Etter at det er blitt kjent at en administrativt forbereder en sak til politisk behandling, har 7 av 22 
foreldre ved Lyngstad barnehage gitt tilbakemelding til styrer. Tilbakemeldingene er ikke 
entydige, men det ser ut til at det at tilbudet ligger i en annen barnehage, gjør at foreldre finner 
andre alternativ i sommerferien.

Gjeldende vedtekter har som utgangspunkt at foreldrene betaler for barnehage i 11 måneder, og 
at barnehagene dermed er stengt i juli måned. Ansatte hadde på det tidspunkt vedtektene ble 
vedtatt, 4 uker ferie pluss Gro-dagen. Arbeidsplikten de 2-3 dagene barnehagen fortsatt var 
stengt, ble brukt til å ”rigge ned” barnehagen for rundvask, og å gjøre barnehagen klar til å ta 
imot barna etter ferien. 

Enkelte foreldre har stilt seg kritisk til at dette fortsatt er praksis.

Vurdering
Rådmannen har en viss forståelse for at foreldre synes det er vanskelig å sende barna sine til 
en ny barnehage i sommerferien, ut fra barnas behov for trygge og forutsigbare rammer. Det 
er i planleggingen lagt stor vekt på å skape trygge rammer, bl.a. ved å samarbeide med andre 
barnehager om å avgi bemanning til sommeråpen barnehage, slik at barna kan møte noen de 
kjenner. De vurderingene som styrerne i kommunale barnehage gir, er at det faglig er et godt 
opplegg som ivaretar barns behov på en forsvarlig måte.

Rådmannens vurdering er at avstander ikke kan være et avgjørende argument for ikke å 
benytte seg av et felles tilbud plassert på Straumen. 

Som det framgår av skriftlige henvendelse, er Inderøy a-typisk i Innherred. De fleste 
kommunale barnehagene i nabokommunene har åpen deler av sommeren. Rådmannen 
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anbefaler derfor at en sommeren 2011 gir tilbud om forlenget åpningstid i 2 uker ved Røra 
barnehage og Sandvollan barnehage. Samtidig reduseres tilbudet ved Sakshaug barnehage 
med en uke. Erfaringene viser at det ikke er behov for tilbudet i månedsskiftet juli/august. Da 
har alle foreldrene alternative løsninger.

Merkostnadene på rundt 100.000 kroner foreslås dekket ved bruk av fondsmidler. Overskudd 
skjønnsmidler midt på 2000-tallet er vedtatt brukt til å delfinansiere tidligere vedtak om 
utvidet åpningstid. Det er fortsatt en del midler igjen på dette fondet, og pengene skal brukes 
til å finansiere økt aktivitet.

Det må lages nye vedtekter for nye Inderøy kommune, og rådmannen anbefaler at en gjennom 
arbeid med disse, konkluderer på hvilket tilbud som skal gis i framtiden.

Konklusjon
Rådmannen tilrår at det sommeren 2011 gis tilbud om 2 uker sommeråpen barnehage ved 
Røra barnehage og Sandvollan barnehage, og at tilbudet ved Sakshaug barnehage reduseres til 
3 uker.
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Vi prøver igjen!

På vegne av mange foreldre vennlig hilsen

Bente Oldren

May Bente Skogset tui,3 .31(isj

- foreldrene har ferie på ulike tidspunkt for å få kabalen til gå opp.

111II
Hovedutval Folk Inder kommune 02.09.10

Også i år ønsker vi å uttrykke vår misnøye med sommerstengt barnehage ved Sandvollan.

Som kjent stengte også i år barnehagen i 4 hele uker. I tillegg hadde barnehagen planleggingsdager

fredag før stenging, og mandag og tirsdag etter stenging. Dette gjør ferieavviklingen vanskelig både

for barn og voksne. Langt fra alle arbeidsplasser legger til rette for at vi foreldre kan ha 4 1/2

sammenhengende ferie i en bestemt periode.

Inderøy kommune sier de har et tilbud om sommeråpen barnehage ved Sakshaug. Dette synes vi

IKKEer et alternativ — barnehagen vil være ny og ukjent både for barna og foreldrene. Miljøet og

personalet er nytt, og mange barn (og voksne) blir uttrygge.

Ingen av foreldrene ved Sandvollan barnehage benytter tilbudet om sommeråpen barnehage ved

Sakshaug. Vi foreldre gjør det meste for å unngå at våre barn for noen dager/uker må i en ukjent

barnehage — vi løser det heller på annet vis:

- bruker annen form for barnepass: besteforeldre, naboer etc. Også noen barn er hjemme alene i

korte perioder.

Det snakkes så fint om viktigheten av at barna blir trygge i de barnehagene de er i — og det er mye

fokus på at barna skal få bruke god tid på å bli trygge både på omgivelsene, miljøet og personalet.

Hvor er disse fine ordene i fht bruk av sommeråpen barnehage?

Vi foreldre (og barn) ønsker at Sandvollan barnehage reduserer den feriestengte perioden til 14

dager (maks 3 uker), og at planleggingsdager ikke avvikles i forbindelse med ferielukkingen. Dette vil

lette situasjonen betraktelig for mange av oss foreldre.

Med nytt barnehage år og ny budsjettplanlegging håper vi at dere kan høre på oss foreldre i denne

saken.

Kopi: foreldreutvalget i Sandvollan barnehage, enhetsleder Thomas Herstad og leder i barnehagen

Bodil Myhr.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.10.2010 2010/451-27
Saksbehandler Deres referanse
Finn Madsen, 74124234

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Bente Oldren
Gangstadmarka 39
7670  INDERØY

Misnøye med sommerstengt barnehage ved Sandvollan.

Forslag om sommeråpen barnehage vil bli behandlet som en del av budsjettprosessen for 2011.

Med hilsen

Finn Madsen
Kommunalsjef

Kopi til:
May Skogset Bartnesvegen 117 7670 INDERØY
Thomas Herstad
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Til Folk 2, Inderøy kommune.

Vedrørende sommerå en barneha e.

11111111111111111131111111111111111111
I 2009 kom et ønske fra oss (i brev5form) om å endre praksisen i fht. sommerstengt
barnehage på Sandvollan, denne saken ble "kjørt" gjennom FOU i barnehagen. Dette
kom vi ingen vei med den gangen. Har også i år sendt et brev til leder i barnehagen
og enhetsleder vedrørende dette, men har ikke fått noe svar ennå. Dette brevet ble
underskrevet av en god del foreldrerepresentanter.
Prøver derfor med et "hjertesukk" å kjøre saken gjennom Folk 2 — politisk, og håper
at dere kan ta opp denne saken.

Vi synes at å stenge Sandvollan b.h i 4 uker gir et dårlig tilbud til både barn og
foreldre — ikke alle kan ta ut 4 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren og
ikke alle har ferie under fellesferien.
At det i tillegg er planleggingsdager fredag før stenging, og mandag og tirsdag uken
b.h åpner, gjør ikke situasjonen akkurat enklere.

Vi ønsker at b.h kun har stengt i 2 uker (evt. 3 uker) i løpet av sommeren. Dette vil
lette vår avvikling av ferie betraktelig.

Det at få (ingen) fra Sandvollan b.h benyttet seg av tilbudet ved Sakshaug b.h er ikke
overraskende. Barna kjenner ikke omgivelsene og de vil føle seg utrygge pga.
ukjente barn og voksne, ukjente omgivelser.
Vi foreldre gjør det meste for å unngå at våre barn for noen dager/uker må i en ukjent
b.h. De fleste løser det ved å skaffe seg "dagmamma/barnpass" evt. at foreldrene har
ferie på ulike tidspunkt.
Tilbud om feriebarnehage er et "Ikke alternativ" for mange av oss!

Vi har kartlagt hvordan avviklingen av ferien skjer ved de kommunale b.h i
nærmiljøet:

Steink.er kommune: ingen av de 9 b.h har stengt i mer enn 2 uker
sammenhengende.

Verdal kommune: kun 1 av de 11 kommunale b.h har stengt i 4 uker. Dette er en
1 avdelings b.h. Resten av b.h har kun stengt i 2 evt. 3 uker sammenhengende.

Verran kommune: ingen av de 2 b.h har stengt i mer enn 2 uker sammenhengende.

Vi ønsker og håper at Sandvollan b.h vil ha en begrenset lukking (2 evt. 3 uker) fra
og med sommeren 2010. Håper at de folkevalgte kan hjelpe oss i denne saken?
Barnehagene er vel til for barnas og foreldrenes behov?!

Inderøy 17.03.10

Vennlighilsen

\c:31-re...-‘1
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
03.05.2010 2010/451-9
Saksbehandler Deres referanse
Finn Madsen, 74124234

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Bente Oldren
Gangstadmarka 35 A
7670  INDERØY

Vedrørende sommeråpen barnehage 2010.

Viser til brev datert 17.03.2010.

Brevet ble distribuert til hovedutvalgene og formannskapet før møtene i siste halvdel av april.

Hovedutvalg Folk har ikke bedt om videre saksutredning. 

Inderøy kommune har et tilbud om sommeråpen barnehage ved Sakshaug skole, og så langt er det dette 
tilbudet foreldre i Inderøy har.

Med hilsen

Finn Madsen
Kommunalsjef

Kopi til:
Thomas Herstad
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1543-1
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 56/10 16.11.2010

Inderøy kommunestyre

Søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og 
skolefritidsordningen.

Søskenmoderasjon i skolefritidsordningen.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Når familier har barn i både barnehage og sfo, gis følgende rabatter i sfo-tilbudet:
1 barn i barnehage:
- 10 % rabatt for første barn i sfo
- 35 % rabatt for øvrige søsken
2 eller flere barn i barnehage:
- 35 % rabatt for søsken i sfo

2. Når familier har barn bare i sfo, gis følgende rabatt i sfo-tilbudet:
- 10 % for barn nummer 2
- 35 % for øvrige søsken

3. Inntektsbortfallet på kr. 110.000,- innarbeides i budsjett 2011

4. Ordningen trer i kraft fra 01.01.2011.
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Bakgrunn

Rådmannen har fått henvendelse om at enkelte foreldre får en betydelig utgiftsøking ved 
overgang fra barnehage til bruk av sfo. Rådmannen har redegjort for problemstillingen i møte i 
Hovedutvalg Folk, og det ble avklart at rådmannen skulle fremme en sak politisk.

Det er lovfestet søskenmoderasjon i barnehagen med 30 % for barn nummer 2 og 50 % for 
øvrige søsken. Ved overgang til skole for ett eller flere av barna, får flere foreldre en økning i
kostnader ved at prisen på sfo-plass er høyere en rabatterte plasser i barnehage. Foreldre med 
3 barn med hel plass i barnehagen vil få økt kostnadene med 650 kroner per måned når ett av 
barna begynner på skole og benytter sfo-plass over 12 timer per uke.

Vurdering
Enkelte nabokommuner har søskenmoderasjon i sfo, men ikke et kombinasjonstilbud. Inderøy 
vil derfor bli en foregangskommune som oppvekstkommune på dette området.  Inneværende 
skole-/barnehageår er det 33 familier som har barn i både barnehage og sfo, og 7 familier med 
to eller flere barn i sfo uten søsken i barnehage.

Forslåtte prosentsatser tar utgangspunkt i at betaling full plass i barnehage er høyere enn 
høyeste sats for sfo, og gir en beløpsmessig samordning. Ved eventuelle framtidige justeringer 
av brukerbetaling sfo, får en vurder å justere den prosentvise reduksjonen som en del av 
budsjettprosessen.

Forslaget innebærer i tillegg at det innføres ordning med søskenmoderasjon for familier som 
bare benytter sfo-tilbudet.

Søskenmoderasjon som foreslått gjelde både for oppholdstid opp til 12 timer, og for 
oppholdstid 13 timer eller mer.

Inntektsbortfallet med dagens situasjon er beregnet til 110.000 kroner, hvorav 11.000 kroner 
gjelder for familier som bare benytter sfo-tilbudet.  

Konklusjon
Rådmannen tilrår at det innføres søskenmoderasjon i sfo.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1201-4
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 82/10 15.11.2010

Hovedutvalg Folk 57/10 16.11.2010

Formannskapet 88/10 17.11.2010

Inderøy kommunestyre

Møteplan 2011

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til møteplan 2011 godkjennes med slike endringer:

Vedlegg
1 Forslag møteplan Inderøy 2011
2 Forslag til Møteplan Fellesnemnda m.fl. 2011

Bakgrunn

Da vi i dette året er inne i en kommunesammenslåingsprosess med Mosvik kommune, legges 
det fram to forslag til møteplaner som må samordnes .  Det blir i hovedsak møtene i 
formannskapet og Fellesnemnda som vil bli på samme dag.  Utvalgsmøtene blir lite berørt av 
dette. 

I forslaget til møteplan for 2011 er det satt opp 7 hovedutvalgsmøter, 8 møter for 
formannskapet og 5 kommunestyremøter.  Det er ikke satt av datoer for temamøter i 
kommunestyret.
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Det er ført opp 2 møter i administrasjonsutvalget, men det kan justeres etter behov.

Eldres Råd og Rådet for funksjonshemmede er også i år satt opp på samme dag da det oftest er 
de samme saker som skal behandles av de to råda.

For Arbeidsmiljøutvalget er det satt opp to møter i 1. halvår og to møter i 2. halvår.

Hovedutvalgs- og formannskapsmøtene avholdes i Inderøy samfunnshus og 
kommunestyremøtene vil i utgangspunktet avholdes på Kulturhuset, men endringer kan skje 
underveis.

I oppsettet er det tatt hensyn til vinterferie, høstferie og skoleavslutning m.v.

Konklusjon
Vedlagte møteplan for 2011 anbefales vedtatt etter samordning av de to forslag til møteplan.
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JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI

2011 Forslag Møteplan 2011
GRIEG

ALENDER FOR LAG
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2011
..

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager 23 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager 22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager 21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager 22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager 21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager

1 F • 1 m 31 1 T 1 L 1 T 1 T
2 L 2 T 2 F 2 S 16. s. e. pinse 2 0 C 2 F C
3 S 3. s. e. pinse 3 0 3 L 3 M 7-initu,r 40 3 T 3 L
4 M Dronning Sonja 27 4 T 4 S C 12. s. e. pinse 4 T  C:F3tiej 4 F wt  s.f., 4 S 2. sondug i advent

5 T 5 F 5 m 36 50 .FSK, 5 L 5 M 49
6 0 6 L C 6 T 6 T 6 S Allehelgensdag 21. s. c. pinse 6 T
7 T 7 S 8. s. e. pinse 7 0 7 F  Rri, in; i?„,,,--,,,,e17 m 45 7 0
8 F C 8 m 32 8 T 8 L 8 T 8 T
9 L 9 T 9 F 9 S 17. s. e. pinse 9 0 9 F

10  S 4. s. e. pinse 10 0 10  L 10 m 41 10  T 10  L 0
11 m 28 11  T 11  S 13. s. e. pinse 11  T 11  F 11  S 3. søndag i advent

12 T 12 F T-rj st, 12 M 0 37 12 0 0 12  L 12  M 50
13 0 13 L 0 13  T 13 T 13  S 22. s. e. pinse 13 T

14 0  1<orny1W1/22)
14  T 14  S 9. s. e. pinse 14 0 14  F 14  M / 46
15  F 0 15  M 33 151 15 L 15  T 151
16  L 16  T 16  F <Tri st 16  S 18. s. e. pinse 16 0 16  F

7 S 5. s. e. pinse 17 0 17 L 17 M <CM1MLA n esS ie-42 17 T''-145,./M?ied4P-/F g 17 L
18 m 29 18  T *-tlelfred4cl /ZF-1-7/ 18  S 14. s. e. pinse 18  T 18  F 0 79rb, rn;  ' a,tif--, 18  S 0 4. sondag i advent

19  T 19  F Kronprinsesse Mette-Marit 19 m 38 19 0 19  L 19  M 51
20 0 Kronprins Haakon 20  L 20 T 0 20 T 0 20 S Siste søndag i kirkeåret 20  T
21  T 21 S 3 10. s. e. pinse 21 0 21  F 21 M -1.1.0fia, 47 21  0
22 F 22 m 34 22 T 22 L 22 T <-",c4e 22 T Vintersolverv

23 F23 L 0 23 T 23 F Høstjevndøgn 23 S 19. s. e. pinse

24 M FN-dagen 43
23 0 "'„S i/C.,

24 S 6.  s. e. pinse 24 0 24 L 24  T 24  L • Julaften

25 M 30 25 T 25 S 15. s. e. pinse 25 T 25 F • 25 S Juledag

26 T 26 F 26 M.Vovyirrunp.6 39 26 0 • 26  L 26  M 2. juledag 52
27 0 27 L 27 T • 27 T 27 S 1. søndag i advent 27 T
28 T 28  S 11 . .s. e. pinse 28 0 28 F 28 M „rsK 48 28 0
29 F Olsok 29 M •Maitur 35 29 T 29 L 29 T 29  T
30  L • 30  T i...),14g j 30  F 30  S Bots- og bededag Sonunertid shat 30  0 30  F
31  S 7. s. e. pinse 31 0 f6fesi 31 m 44 31  L Nyttårsaften
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Møteplaner 2011 Felles møtested

Felles møtested

Politiske utvalg Tidspkt. -  sted Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fellesnemnda Onsd. kl. 09-13 samf.huset Inderøy 2. 9. 28.

Fellesnemndas arbeidsutv. Onsd. kl. 08-09 samf.huset Inderøy 2. 9. 13. 15. 31. 28.

Partssammensatt utvalg Tir. kl. 14-15 samf.huset Inderøy 1. 12. 14. 30.

Valgstyret 12

Nye Inderøy kommunestyre Onsd. 12. 16. 14.

Nye Inderøy formannskap Onsd. 2. /30.

Inderøy kommunestyre Mand. kl. 18.00 kulturhuset Inderøy 14. 4. 5. 7.
Inderøy formannskap Onsd. kl. 08.30 samf.huset Inderøy 2. 9. 9.

Inderøy Hovedutv. Natur Mand. kl. 08.30 samf.huset Inderøy 31. 7. 11. 30. 29. 7.

Inderøy Hovedutv. Folk Tirsd. kl. 08.30 samf.huset Inderøy 1. 8. 12. 31. 30. 8.

Inderøy Eldres råd Torsd. Kl. 09 Inderøyheimen 3.etg 17. 26. 18. 3.
Inderøy Rådet for funksj.h Torsd. Kl. 10 Inderøyheimen 3.etg 17. 26. 18. 3.
Inderøy Ungdomsrådet Tirsd. kl. 15.45 Internettcafeen e@ 18. 15. 29. 10. 7. 30. 27. 25. 22.

Mosvik kommunestyre Onsd. Kl. 09 Kommunestyresalen 16. 6. 7. 7.
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PS 58/10 Temasak
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PS 59/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 60/10 Ordføreren orienterer
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