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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          Olav Holmen             Anne Stornes

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 9/11 Søknad om økonomisk støtte til Prosjekt Erobring/Ny start 
etter soning for 2011

PS 10/11 Invitasjon til partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-
Trøndelag.

PS 11/11 Kvalitetskommuneprogrammet - sluttrapport

PS 12/11 Reforhandling av avtaler om bruk og drift av samfunnshusene.

PS 13/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 14/11 Ordføreren orienterer

PS 9/11 Søknad om økonomisk støtte til Prosjekt Erobring/Ny start etter 
soning for 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Under forutsetning av at øvrige Investkommuner bidrar med tilskudd, videreføres tilskuddet til 
Jarlegården med  kr. 36.885,- til delfinansiering av prosjekt ”Erobring/Ny start etter soning.” 



Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011:

I starten av møtet var det en orientering om prosjektet Erobring/Ny start etter soning 
v/prosjektleder Arve Vatn, Jarlegården.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Under forutsetning av at øvrige Investkommuner bidrar med tilskudd, videreføres tilskuddet til 
Jarlegården med  kr. 36.885,- til delfinansiering av prosjekt ”Erobring/Ny start etter soning.” 

PS 10/11 Invitasjon til partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-
Trøndelag.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonenes sluttdokument.
2. Inderøy kommune støtter fylkestingets vedtak om å etablere et oppvekstprogram for 

perioden 2011 – 2021, og vil gå inn som partner i programmet.
3. Inderøy kommune støtter oppnevnelsen av et programstyre, og at dette styrets 

viktigste virkemiddel er å etablere et fagmiljø med spesialister innen oppvekst som skal 
utføre det operative arbeidet.

4. Inderøy kommune forplikter seg til aktivt å bidra for å fylle intensjonen ”samordning av 
hele oppvekstløpet” gjennom videreutvikling av det samarbeidet som er etablert 
mellom fylkeskommunen og Inderøy kommune om utbygging/oppgradering av 
videregående skole og kulturhuset, der samhandlingen mellom Sakshaug skole, Inderøy 
ungdomsskole og Inderøy videregående skole er en viktig premiss.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011:

Rådmannen foreslo slikt nytt pkt. 5 i forslag til vedtak:

Inderøy kommune ber om at kommunene blir direkte representert i det videre arbeidet i 
programstyret.

Avstemming:

Rådmannens forslag med tillegg av nytt pkt. 5 enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

1. Inderøy kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonenes sluttdokument.



2. Inderøy kommune støtter fylkestingets vedtak om å etablere et oppvekstprogram 
for perioden 2011 – 2021, og vil gå inn som partner i programmet.

3. Inderøy kommune støtter oppnevnelsen av et programstyre, og at dette styrets 
viktigste virkemiddel er å etablere et fagmiljø med spesialister innen oppvekst som 
skal utføre det operative arbeidet.

4. Inderøy kommune forplikter seg til aktivt å bidra for å fylle intensjonen ”samordning 
av hele oppvekstløpet” gjennom videreutvikling av det samarbeidet som er etablert 
mellom fylkeskommunen og Inderøy kommune om utbygging/oppgradering av 
videregående skole og kulturhuset, der samhandlingen mellom Sakshaug skole, 
Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole er en viktig premiss.

5. Inderøy kommune ber om at kommunene blir direkte representert i det videre 
arbeidet i programstyret.

PS 11/11 Kvalitetskommuneprogrammet - sluttrapport

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg Folk tar rådmannens sluttrapport for kvalitetskommuneprogrammet til 
orientering og slutter seg til retningslinjene for disponering av gjenstående fondsmidler knyttet 
til kvalitetskommuneprogrammet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Hovedutvalg Folk tar rådmannens sluttrapport for kvalitetskommuneprogrammet til 
orientering og slutter seg til retningslinjene for disponering av gjenstående fondsmidler knyttet 
til kvalitetskommuneprogrammet.

PS 12/11 Reforhandling av avtaler om bruk og drift av samfunnshusene.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan 
og Lyngstad. 

Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan 
og Lyngstad. 

Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.

PS 13/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap for mars ble sendt sendt 
som e-post og delt ut i gruppemøter.

Rådmannen orienterte i møtet om

- Ansettelse av enhetsleder i 1756 Inderøy kommune
- Regnskap 2010
- Nærvær og sykefravær

Inger Sofie Stendahl Ness stilte spørsmål om tilgjengeligheten ved legekontoret.

Håvard Okkenhaug stilte spørsmål om flyktningene fra Sudan som er kommet til Inderøy.
Rådmannen svarte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011:

Redegjørelsen tatt til etterretning.

PS 14/11 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011:

Ordføreren orienterte fra
-møte i politisk styringsgruppe INVEST den 16.02.11.



-Inderøy 2020 – status.
-Samarbeid med Sanok kommune, Polen, videre samarbeid.

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Redegjørelsen tatt til etterretning.


