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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 Gard Kristoffersen   Maria Aune

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unt
att

off.

PS 15/11 Ungdomsprosjektet UngGnist i Invest - deltakelse.

PS 16/11 Temasak: Orientering fra Ungdomsskolen  - prosjekt GAP og MOT

PS 17/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 1/11 Prehospital plan - uttalelse

PS 18/11 Ordføreren orienterer

PS 15/11 Ungdomsprosjektet UngGnist i Invest - deltakelse.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune deltar i ungdomsprosjektet UngGnist i Invest.
2. Tilskuddet for 2011 på 100.000 kroner finansieres over budsjettposten ”til 

formannskapets  disposisjon” . Tilskuddene for 2012 og 2013 på 100.000 kroner for 
hvert av årene søkes innarbeidet i budsjettene for 2012 og 2013.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 12.04.2011:

Prosjektleder Tanja Tangstad var til stede og orienterte om prosjektet UngGnist.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 12.04.2011

4. Inderøy kommune deltar i ungdomsprosjektet UngGnist i Invest.



5. Tilskuddet for 2011 på 100.000 kroner finansieres over budsjettposten ”til 
formannskapets disposisjon”. Tilskuddene for 2012 og 2013 på 100.000 kroner for hvert 
av årene søkes innarbeidet i budsjettene for 2012 og 2013.

6. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 16/11 Temasak

Behandling i Hovedutvalg Folk - 12.04.2011:

Rektor ved Inderøy ungdomsskole, Harald Einar Erichsen, orienterte om 

- Prosjekt  GAP,  samt om arbeidet med en forsøkssøknad om nytt prosjekt ”Gla’pakken”, 
et  3-årig prosjekt, med oppstart fra høsten 2011. 

- Prosjekt MOT – et program som er innført  i Ungdomsskolen.

Rådmannen foreslo slikt forslag til vedtak:

Inderøy kommune søker om et nytt 3-årig forsøk etter opplæringsloven § 1-4 med følgende 
momenter som grunnlag for søknaden:

- Forsøket starter 01.08.11 og skal vare i 3 år.
- Minst to dager vil inneholde innslag av valgbare elementer for elevene.  Dette knyttes 

først og fremst til fysiske aktiviteter og valgfag, men også til praktisk utdanningsvalg.  
Valgfag innføres med totalt 2 timer a 45 minutter pr. uke hvert skoleår.

- 2. fremmedspråk gjøres valgfritt.  Faget kan erstattes med timer med praktisk 
utdanningsvalg og studietid som vurderes med karakteren deltatt/ikke deltatt.

- Sterk fokus på kroppsøving og helse.  Faget kroppsøving gis 1,33 ekstra timer a 45 
minutter pr. uke hvert skoleår. 

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide denne søknaden innenfor disse rammer og 
forutsetninger.l

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 12.04.2011:

Inderøy kommune søker om et nytt 3-årig forsøk etter opplæringsloven § 1-4 med følgende 
momenter som grunnlag for søknaden:

- Forsøket starter 01.08.11 og skal vare i 3 år.
- Minst to dager vil inneholde innslag av valgbare elementer for elevene.  Dette knyttes 

først og fremst til fysiske aktiviteter og valgfag, men også til praktisk utdanningsvalg.  
Valgfag innføres med totalt 2 timer a 45 minutter pr. uke hvert skoleår.

- 2. fremmedspråk gjøres valgfritt.  Faget kan erstattes med timer med praktisk 
utdanningsvalg og studietid som vurderes med karakteren deltatt/ikke deltatt.



- Sterk fokus på kroppsøving og helse.  Faget kroppsøving gis 1,33 ekstra timer a 45 
minutter pr. uke hvert skoleår. 

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide denne søknaden innenfor disse rammer og 
forutsetninger.

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 17/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 12.04.2011:

Rådmannens skriftlige orientering ble framlagt til gruppemøter og sendt medlemmene pr.       
e-post.

Rådmannen orienterte om
- Innflytting i det nye Inderøy rådhus.
- Status arbeidet med helse- og sosialplan.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 12.04.2011:

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 3/11 PREHOSPITAL PLAN - UTTALELSE

PS 18/11 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 12.04.2011

Saken utgår.

Avstemming

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 12.04.2011


