
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 31.01.2012

Tidspunkt: 09:00  -  11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Otte Vatn SP Ragnhild Kjesbu SP
Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF Trond Bjørken AP
Randi Løkken AP Geir Tore Strand AP
Siv Furunes SV Harald Ness AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Per Egil Undersåker SP

Merknader: Etter møtets slutt var utvalget på besøk ved Mosvik skole og barnehage.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Finn Madsen
Lars Daling
Reidun Huseth

Rådmann
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Enhetsleder kultur og 
informasjon



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Siv Furunes Per Egil Undersåker

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 1/12 Inderøy ungdomsskole - Gla'pakken. Ny og revidert søknad om 
3-årig forsøk ved Inderøy ungdomsskole etter opplæringsloven 
§ 1-4.

PS 2/12 Kulturplan 2013 - 2025 Inderøy kommune

PS 3/12 Godtgjørelse støttekontakter

PS 4/12 Nye styrer i helseforetakene i Helse Midt-Norge - forslag til 
kandidater

PS 5/12 Forespørsel om kjøp av kommunal grunn

PS 6/12 1729 Inderøy.  Rapport fra salgs- og skjenkekontroller 18. og 
19.11.2011.

PS 7/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 8/12 Ordfører orienterer



Saker til behandling

PS 1/12 Inderøy ungdomsskole - Gla'pakken. Ny og revidert søknad om 3-årig 
forsøk ved Inderøy ungdomsskole etter opplæringsloven § 1-4.

Rådmannens forslag til vedtak

Det søkes om et 3-årig prosjekt ved Inderøy ungdomsskole med oppstart 01.08.12. Det søkes 
om:

 Valgfag innføres med totalt 90 minutter pr. uke hvert skoleår for alle tre årstrinn, totalt 
171 timer à 60 min. Innholdet i valgfagene skal følge forslagene til fagplaner i disse med 
eventuell endringer slik de blir gjort gjeldende etter høringsrunden i vår. I tillegg vil vi 
ha muligheten til å tilby valgfag i trafikalt grunnkurs og i andre valgfag som blir gjort 
gjeldende i forsøksperioden.
Vurdering i valgfag ønskes med deltatt/ikke deltatt.

 Forsterket fokus på kroppsøving og helse. Timetallet i faget kroppsøving økes fra 228 til 
342 timer à 60 min.

 Arbeidslivsfaget innføres som en forsøksordning fra høsten 2012 som et alternativ til 2. 
fremmedspråk.

 Timetallet i Utdanningsvalg økes fra 113 til 171 timer à 60 min.

 For å kunne øke timetallet i kroppsøving, utdanningsvalg og valgfag, utvides skoleuken 
for alle tre årstrinn med 50 minutter hver uke. Likevel vil enkelte fag få negativt avvik i 
timetallet. (Se fag- og timefordelingsplan).

Fag- og timefordelingsplan endres som konsekvens av dette, og den angir tidsbruk totalt for 
forsøksperioden.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012

Det søkes om et 3-årig prosjekt ved Inderøy ungdomsskole med oppstart 01.08.12. Det søkes 
om:

 Valgfag innføres med totalt 90 minutter pr. uke hvert skoleår for alle tre årstrinn, totalt 
171 timer à 60 min. Innholdet i valgfagene skal følge forslagene til fagplaner i disse med 
eventuell  endringer slik de blir gjort gjeldende etter høringsrunden i vår. I tillegg vil vi 
ha muligheten til å tilby valgfag i trafikalt grunnkurs og i andre valgfag som blir gjort 
gjeldende i forsøksperioden.
Vurdering i valgfag ønskes med deltatt/ikke deltatt.

 Forsterket fokus på kroppsøving og helse. Timetallet i faget kroppsøving økes fra 228 til 
342 timer à 60 min.

 Arbeidslivsfaget innføres som en forsøksordning fra høsten 2012 som et alternativ til 2. 
fremmedspråk.



 Timetallet i Utdanningsvalg økes fra 113 til 171 timer à 60 min.

 For å kunne øke timetallet i kroppsøving, utdanningsvalg og valgfag, utvides skoleuken 
for alle tre årstrinn med 50 minutter hver uke. Likevel vil enkelte fag få negativt avvik i 
timetallet. (Se fag- og timefordelingsplan).

Fag- og timefordelingsplan endres som konsekvens av dette, og den angir tidsbruk totalt for 
forsøksperioden.

PS 2/12 Kulturplan 2013 - 2025 Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Arbeidet med kommunedelplan Kulturplan 2013-2025 foreslås i samsvar med vedlagte 
planprogram og framdriftsplan.

2. Oppstart av kulturplanarbeidet kunngjøres og planprogrammet sendes til høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers høringsfrist.

3. Kostnader vedrørende utarbeidelse av kulturplanen dekkes av prosjektmidler avsatt til 
samfunnsutviklingsprosjektet, Inderøy 2020.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012:

1. Arbeidet med kommunedelplan Kulturplan 2013-2025 foreslås i samsvar med vedlagte 
planprogram og framdriftsplan.

2. Oppstart av kulturplanarbeidet kunngjøres og planprogrammet sendes til høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers høringsfrist.

3. Kostnader vedrørende utarbeidelse av kulturplanen dekkes av prosjektmidler avsatt til 
samfunnsutviklingsprosjektet, Inderøy 2020.

PS 3/12 Godtgjørelse støttekontakter

Rådmannens forslag til vedtak



Timesats for avlønning støttekontakter settes til kr. 110,00 per time med virkning fra 
01.01.2012.

Ordningen med forsterket timesats opphører fra samme dato.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012:

Trond Bjørken foreslo slik endring:
Timesats for avlønning støttekontakter settes til kr. 115,00 per time med virkning fra 
01.01.2012.

Leder ba om gruppemøte og møtet ble heva.  Møtet ble satt igjen etter 5 min.

Avstemming:

Trond Bjørken sitt forslag:  Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012

Timesats for avlønning støttekontakter settes til kr. 115,00 per time med virkning fra 
01.01.2012.

Ordningen med forsterket timesats opphører fra samme dato.

PS 4/12 Nye styrer i helseforetakene i Helse Midt-Norge - forslag til kandidater

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012:

Felles forslag til vedtak:
Følgende kandidater foreslås i styrene i helseforetakene i Midt-Norge:

Helse Nord-Trøndelag HF: 
Alf Daniel Moen, Inger Marit Eira Årèn, Ida Stuberg, Trine Berg Fines

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF:
Ida Stuberg, Trine Berg Fines, Lise Eriksen

Rusbehandling i Midt-Norge HF:
Ida Stuberg, Trine Berg Fines, Lise Eriksen



Ambulanse Midt-Norge HF:
Ida Stuberg, Trine Berg Fines, Lise Eriksen

Avstemming:
Felles forslag til kandidater enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012:

Følgende kandidater foreslås i styrene i helseforetakene i Midt-Norge:

Helse Nord-Trøndelag HF: 
Alf Daniel Moen, Inga Marit Eira Oren, Ida Stuberg, Trine Berg Fines

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF:
Ida Stuberg, Trine Berg Fines, Lise Eriksen

Rusbehandling i Midt-Norge HF:
Ida Stuberg, Trine Berg Fines, Lise Eriksen

Ambulanse Midt-Norge HF:
Ida Stuberg, Trine Berg Fines, Lise Eriksen

PS 5/12 Forespørsel om kjøp av kommunal grunn

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det anses foreløpig ikke formålstjenlig å frigjøre/skille ut areal fra gnr. 135, bnr. 4 
(Buchtrøa) og gnr. 135, bnr. 99 for salg.

2. Det inngås forhandlinger med Reidun og Svein Jørum om en grensejustering/makeskifte 
mellom Jørums eiendom gnr. 135 bnr. 14 og kommunens eiendom gnr. 135 bnr. 99 med 
sikte på en samlet sett bedre arealløsning, jfr. målsetting beskrevet i saksframlegget. 

3. Rådmannens gis fullmakt til å inngå eventuell avtale med grunnlag i den prinsippskisse som 
er vedlagt. Pris fastsettes etter takst.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012

1. Det anses foreløpig ikke formålstjenlig å frigjøre/skille ut areal fra gnr. 135, bnr. 4 
(Buchtrøa) og gnr. 135, bnr. 99 for salg.

2. Det inngås forhandlinger med Reidun og Svein Jørum om en grensejustering/makeskifte 
mellom Jørums eiendom gnr. 135 bnr. 14 og kommunens eiendom gnr. 135 bnr. 99 
med sikte på en samlet sett bedre arealløsning, jfr. målsetting beskrevet i 
saksframlegget. 

3. Rådmannens gis fullmakt til å inngå eventuell avtale med grunnlag i den prinsippskisse 
som er vedlagt. Pris fastsettes etter takst.

PS 6/12 1729 Inderøy.  Rapport fra salgs- og skjenkekontroller 18. og 
19.11.2011.

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporter fra salgs- og skjenkekontroller utført 18. og 19. november 2011 tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012

Rapporter fra salgs- og skjenkekontroller utført 18. og 19. november 2011 tas til etterretning.

PS 7/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap ble sendt pr. e-post og lagt 
ut til gruppemøter.

Rådmannen supplerte den skriftlige orientering med
- Regnskapet for 2011
- Kjøkken ved Mosvik sykeheim
- MINT – Musikk i Nord-Trøndelag – vedr. MINTs framtid.
- Kulturcampus/skolecampus
- Fv. 761 ved Sakshaug skole – alternative løsninger.

Avstemming:

Enstemmig.



Vedtak i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 8/12 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012:

Ordføreren orienterte om
- politisk styringsgruppemøte INVEST
- representantskapsmøte Indre Trondheimsfjord havneråd.
- Nyttårsfeiringen – kommunesammenslåingen – takk til alle som har bidratt.
- Næringskonferanse i Inderøy den 6. mars – besøk av direktør i NHO.
- Ordfører og rådmann – Nyttårsbesøksrunde, sykehjemmene, skolene og barnehagene
- Møte i politisk og administrativ styringsgruppe INVEST – status prosjekt, felles 
   formannskapsmøte INVEST-kommunene til våren.
- Inderøy 2020 – styringsgruppe konstituert
- Ordfører var invitert til Ørland til Grand Prix sammen med innherredsordførerne.
- Frokostmøte med Næringsforeningen, 31.01.12.
- Arbeidet med tildeling av polutsalg.
- Formannskapsmøtet 01.02.12 – besøk av Lars Peder Brekk.

Geir Tore Strand og Ann Kristin Wik Langfjæran orienterte fra et seminar på Stiklestad –
morgendagens skole – utfordringer.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.




