
 

Inderøy kommune  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: 1756 Hovedutvalg Folk 

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus 

Dato: 01.11.2011 

Tidspunkt: 09:00  -  12:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP 
Otte Vatn SP Karen E Wiik Langfjæran SP 
Ragnhild Kjesbu SP Trond Bjørken AP 
Randi Løkken AP Geir Tore Strand AP 
Siv Furunes SV Unni Melting V 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

 Harald Ness AP   
    

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

Tove Wang AP 
  

 

Merknader: Før møtet ble satt var det en kort presentasjon av hovedutvalgets medlemmer. 
Ordføreren orienterte om: 
-møte med næringsdrivende i Straumen. 
-dialogkonferanse med SNK (Stiklestad Nasjonale Kultursenter). 
-Stortingspresidenten på besøk i N-T, Namsos 
-Konferanse vedr. Konseptutvalgutredningen 
-Rup-møte 03.11.11. 
-Møte i Kultursmia 01.11.11. 
-Skolekonferanse 
Etter møtet var hovedutvalgsmedlemmene på omvisning ved Inderøyheimen.  

 
 



Dessuten møtte: 

Navn  

Jon Arve Hollekim Rådmann 
Finn Madsen Kommunalsjef 
Per Arne Olsen Enhetsleder 
Ida Stuberg Ordfører 

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

 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Ragnar Nossum Otte Vatn   Tove Wang 
 

 

Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Untatt 

off. 

PS 1/11 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019  

PS 2/11 Ordensreglement for grunnskolen i 1756 Inderøy.  

PS 3/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker. 
Særskilt orientering om: 

1.  Arbeidet med planstrategi. 

2. Administrativ organisering. 

3. Planer for kulturtiltak - kommunesammenslåing 

 

RS 1/11 Referat fra styremøte i Nils og Serine Muus' legat/Legatstyret  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PS 1/11 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
Vedlagte forslag til kommunedelplan for helse- og omsorg 2012 – 2019 vedtas som plan for 
1756 Inderøy. 
 
Tiltak besluttes i forbindelse med årlige rulleringer av budsjett- og økonomiplan. 
 

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 01.11.2011  

Prosjektleder Ingvar Rolstad orienterte og gikk gjennom helse og omsorgsplanen. 
 
Trond Bjørken foreslo: 
På aktuelle punkter hvor samarbeid med kommersielle aktører er sentralt,  brukes 
formuleringen «eventuelt kommersielle aktører».  
 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med Trond Bjørken sitt endringsforslag, enstemmig 

Innstilling i 1756 Hovedutvalg Folk - 01.11.2011: 

Vedlagte forslag til kommunedelplan for helse- og omsorg 2012 – 2019 vedtas som plan for 
1756 Inderøy. 
 
Tiltak besluttes i forbindelse med årlige rulleringer av budsjett- og økonomiplan. 
 

På aktuelle punkter hvor samarbeid med kommersielle aktører er sentralt, brukes 
formuleringen «eventuelt kommersielle aktører».  
 

PS 2/11 Ordensreglement for grunnskolen i 1756 Inderøy. 

Rådmannens forslag til vedtak 

Ordensreglement for grunnskolen i 1729 Inderøy, vedtatt av kommunestyret i sak 38/09, vedtas 
som ordensreglement for grunnskolene i 1756 Inderøy med virkning fra 01.01.2012.  
 
Første avsnitt i punkt 2.3 Straffbare forhold presiseres/omformuleres slik:  
I prinsippet skal straffbare forhold meldes til politiet. Når en elev begår en straffbar handling mot 
Inderøy kommune, skal rådmannen vurdere anmeldelse på vegne av kommunen. Hvis en elev begår 
en straffbar handling mot en ansatt, er det den ansatte som vurderer om saken skal anmeldes. Hvis 
en elev begår en straffbar handling mot en medelev, er det elevens foresatte som vurderer 
anmeldelse.  
 
Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget 

trivselsreglement. Trivselsreglementet kan ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner. 
 



Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 01.11.2011: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 

Innstilling i 1756 Hovedutvalg Folk - 01.11.2011: 

Ordensreglement for grunnskolen i 1729 Inderøy, vedtatt av kommunestyret i sak 38/09, 
vedtas som ordensreglement for grunnskolene i 1756 Inderøy med virkning fra 01.01.2012.  
 
Første avsnitt i punkt 2.3 Straffbare forhold presiseres/omformuleres slik:  
I prinsippet skal straffbare forhold meldes til politiet. Når en elev begår en straffbar handling 
mot Inderøy kommune, skal rådmannen vurdere anmeldelse på vegne av kommunen. Hvis en 
elev begår en straffbar handling mot en ansatt, er det den ansatte som vurderer om saken skal 
anmeldes. Hvis en elev begår en straffbar handling mot en medelev, er det elevens foresatte 
som vurderer anmeldelse.  
 
Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget 
trivselsreglement. Trivselsreglementet kan ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner. 
 

 

 

PS 3/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker. Særskilt 

orientering om:1.  Arbeidet med planstrategi.2. Administrativ organisering.3. 

Planer for kulturtiltak - kommunesammenslåing 

Ann-Kristin Wiik Langfjæran og Karen E. Wiik Langfjæran fratrådte møtet. 

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 01.11.2011: 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalgene og formannskapet ble sendt ved epost og 
delt ut i gruppemøter.  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Inderøy 2011 ble delt ut i møtet og kommunalsjef Finn 
Madsen orienterte. 
 

Særskilt orientering om: 

 Arbeidet med planstrategi.  Planlegger Kristin Volden orienterte. 
 

Avstemming: 
Enstemmig. 

 

Vedtak i 1756 Hovedutvalg Folk - 01.11.2011: 

Redegjørelsen tatt til orientering. 



 

RS 1/11 Referat fra styremøte i Nils og Serine Muus' legat/Legatstyret 

 


