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Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Lena Oldren Heggstad Håvard Okkenhaug

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 55/10 Sommeråpen barnehage.

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

PS 57/10 Møteplan 2011

PS 58/10 - Temasak

PS 59/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 60/10 Ordføreren orienterer

PS 61/10 Nord-Trondelag fylkeskommune sin strategi for 
folkehelsearbeidet i Nord-trøndelag 2011-2014

PS 62/10 Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014

PS 55/10 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 .



Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
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 .

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

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.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
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.

PS 57/10 Møteplan 2011

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Forslag til møteplan 2011 tas til orientering

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming

Enstemmig



Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Forslag til møteplan 2011 tas til orientering

PS 58/10 Temasak

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Enhetsleder Per Arne Olsen orienterte om Boligsosial handlingsplan.
Enhetsleder Reidun Huseth orienterte om Kulturskolemeldingen og Den Kulturelle skolesekken

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 59/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Rådmannens skriftlige orientering ble utdelt i gruppemøter. Utover dette ble det orientert om  
- utviklingen i fravær
- nasjonale prøver i grunnskolen

Maria Aune stilte spørsmål om mulig endring i innhold i kjøp av tjenester hos Flyndra

Ragnar Nossum stilte spørsmål ang. ventelister på sykeheimsplass

Kjetil Helgesen stilte spørsmål ang. utbygging Åsen

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 60/10 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Ordføreren orienterte om
• Kommunesammenslåingen vedtatt i Statsråd. Administrativ hovedmodell skal vedtas og
ansettelse av rådmann
• Oppvekstkommisjonen
• Deltakelse på skolekonferanse



Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 61/10 Nord-Trondelag fylkeskommune sin strategi for folkehelsearbeidet i 
Nord-trøndelag 2011-2014

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Strategien peikar på aktuelle utfordringar og innsatsområde for folkehelsearbeidet og er eit godt 
utgangspunkt for meir konkrete tiltak i form av årleg handlingsplan. Fylkeskommunen vil få ei 
sentral rolle i understøtting av kommunen sitt folkehelsearbeid.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
Saken utsettes.

PS 62/10 Budsjett og økonomiplan 2011 – 2014

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2011 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag 
datert 11. november 2010

2. Budsjett 2011 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene: 

- Fellesområder  
- Politisk organisasjon med mer
- Rådmann, service, stab og støtte
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Oppvekst
- Kommunalteknikk
- Næring og plan
- Vann og Avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2011 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det 
tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. 



4. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette definerte forprosjekter. Rådmannen gis videre 
fullmakt til å iverksette ombyggings- og opprustningstiltak, herunder IKT-investeringer 
mv,  innenfor rammen av gitte bevilgninger.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette opprustninger i Kulturhuset innenfor en samlet 
bevilgningsramme på 5,5 mill. kroner.  

6. 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 2011. Marginavsetningen i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 videreføres i 2011 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,-.

8. 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.

9. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 
2011 slik det fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2011”. 

10. 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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Forslag fra leder om at saken utsettes til nytt møte neste uke

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010
Saken utsettes til nytt møte i den  25.11.2010 kl 1300-1500

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming

Enstemmig



Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
Saken utsettes


