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Utvalg: Hovedutvalg Folk
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Dato: 06.03.2012

Tidspunkt: 09:00  -  13.00
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Trond Bjørken AP Randi Løkken AP
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Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF Geir Tore Strand AP
Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP
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Navn Rep.

Per Egil Undersåker SP
Olaf Stuberg SP
Tove Wang AP
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Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Finn Madsen
Ida Stuberg
Kristin Volden

Rådmann
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Ordfører
Planlegger



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
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Ragnar Nossum Randi Løkken Per Egil Undersåker
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Saker til behandling

PS 9/12 Planstrategi 2012-2016Planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel 2012-2025

PS 10/12 Oppstart av ny kommuneplan for Inderøy, samfunnsdel og 
arealdel.

PS 11/12 Boligsosial handlingsplan

PS 12/12 Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Rusbehandling 
Midt-Norge HF

PS 13/12 Ny start etter soning - Jarlegården, søknad om økonomisk 
støtte.

PS 14/12 Ny fastlegeforskrift - høring

PS 15/12 Ny folkehelseforskrift - høring

PS 16/12 Temasak: Kastvollen Opptreningssenter - orientering v/styrer 
Vigdis KippeINVEST - orientering om utredningsprosjekter 
v/prosjektleder Liv Masdal Ness

PS 17/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

RS 1/12 NOKAS - Årsrapport skjenkekontroll for 2011 Mosvik 1723

PS 18/12 Ordfører orienterer

PS 19/12 Inderøy rådhus byggetrinn II - funksjoner og kostnader



Saker til behandling

PS 9/12 Planstrategi 2012-2016Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
2012-2025

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

SV v/Mads Skaugen foreslo slikt tillegg under pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Hovedutvalg Natur ber om en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses 
togavgangene.  Dette er tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og 
fra kommunen.

Krf, AP, V, H og SP v/Ole Anders Iversen forslo under pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C 
Tiltaksplan for kommunale bygg:
Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013.

Avstemming:

SV v/Mads Skaugen sitt forslag enstemmig.
Krf, AP, V, H og SP sitt forslag enstemmig.
Rådmannens forslag med tillegg enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012
Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 

Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C Tiltaksplan for kommunale bygg:
Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Otte Vatn foreslo slikt tillegg:
Ved oppstart av planarbeid tar formannskapet stilling til om det skal arrangeres temamøter

Harald Ness foreslo slikt tillegg:
Pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Ragnar Nossum foreslo slikt tillegg:
Nytt pkt. 5.4, Universell utforming.

Avstemming:

Otte Vatn sitt forslag enstemmig.
Ragnar Nossum sitt forslag enstemmig.
Harald Ness sitt forslag enstemmig.
Rådmannens forslag, med vedtatte tillegg, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 

Ved oppstart av planarbeid tar formannskapet stilling til om det skal arrangeres temamøter

Pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Nytt pkt. 5.4, Universell utforming.

PS 10/12 Oppstart av ny kommuneplan for Inderøy, samfunnsdel og arealdel.

Rådmannens forslag til vedtak

Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy 
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess og utarbeidelse av 
høringsutkast.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012
Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy 
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess og utarbeidelse av 
høringsutkast.  

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Otte Vatn foreslo slikt tillegg: Det arrangeres et folkemøte i april/mai.

Avstemming:

Otte Vatn sitt forslag enstemmig.
Rådmannens forslag med vedtatt tillegg enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy 
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess og utarbeidelse av 
høringsutkast.  

Det arrangeres et folkemøte i april/mai.

PS 11/12 Boligsosial handlingsplan

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til boligsosial handlingsplan 2012 – 2018 vedtas som Inderøy kommunes 
styringsdokument for boligsosialt arbeid i kommunen.

Tiltak som krever investeringer eller får andre økonomiske konsekvenser, tas opp til 
behandling i forbindelse med budsjett og økonomiplan eller særskilt behandling.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Vedlagte forslag til boligsosial handlingsplan 2012 – 2018 vedtas som Inderøy kommunes 
styringsdokument for boligsosialt arbeid i kommunen.

Tiltak som krever investeringer eller får andre økonomiske konsekvenser, tas opp til 
behandling i forbindelse med budsjett og økonomiplan eller særskilt behandling.

PS 12/12 Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte overordnet samarbeidsavtale samt underliggende 
tjenesteavtaler.

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer 
i foreliggende tjenesteavtaler.

3. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom 
partene, og med tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for 
tjenester, skal prege utvikling av god samhandlingspraksis.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte overordnet samarbeidsavtale samt underliggende 
tjenesteavtaler.

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer 
i foreliggende tjenesteavtaler.

3. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom 
partene, og med tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for 
tjenester, skal prege utvikling av god samhandlingspraksis.



PS 13/12 Ny start etter soning - Jarlegården, søknad om økonomisk støtte.

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune inngår en 4-årig samarbeidsavtale (2012 – 2015) med Jarlegården 
oppfølgingssenter innenfor rammen av et årlig tilskudd fra Inderøy kommune på kr. 80.000,- og 
prinsippene i vedlagte avtaleutkast.

Det forutsettes at Steinkjer, Verran og Verdal kommuner tiltrer avtalen.

Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre og undertegne avtale. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Otte Vatn tok opp spørsmål om sin habilitet da hans sønn er ansatt ved Jarlegården.  Han ble 
erklært inhabil for behandling av saken og fratrådte møtet.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Inderøy kommune inngår en 4-årig samarbeidsavtale (2012 – 2015) med Jarlegården 
oppfølgingssenter innenfor rammen av et årlig tilskudd fra Inderøy kommune på kr. 80.000,- og 
prinsippene i vedlagte avtaleutkast.

Det forutsettes at Steinkjer, Verran og Verdal kommuner tiltrer avtalen.

Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre og undertegne avtale. 

Otte Vatn tiltrådte møtet igjen.

PS 14/12 Ny fastlegeforskrift - høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune slutter seg til høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift fra KS-Nord Trøndelag.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Inderøy kommune slutter seg til høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift fra KS-Nord Trøndelag.

PS 15/12 Ny folkehelseforskrift - høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune slutter seg til uttalelsen fra KS Nord-Trøndelag.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Inderøy kommune slutter seg til uttalelsen fra KS Nord-Trøndelag.

PS 16/12 Temasak: Kastvollen Opptreningssenter - orientering v/styrer Vigdis KippeINVEST -
orientering om utredningsprosjekter v/prosjektleder Liv Masdal Ness

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012: 

Kastvollen Rehabilitetssenter – orientering om
-Organisering og drift v/senterleder Vigdis Kippe
-Rehabiliteringsforløpet v/enhetsleder helse og omsorg og leder ergo- og fysioterapitjenesten
-Trening og treningsoppfølging v/fysioterapeut.

Orientering om kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag (kommunene Snåsa, Steinkjer, 
Verran og Indrøy) v/prosjektleder Liv Inger Masdal Næss.



Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 17/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012: 

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

Rådmannen supplerte sin orientering med
- Regnskapet 2011 er ferdig.
- Likebehandling av private og kommunale barnehager.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 1/12 NOKAS - Årsrapport skjenkekontroll for 2011 Mosvik 1723



Saker til behandling

PS 18/12 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Ordføreren orienterte om 
- Dialogmøte med BUF-etat.
- Inderøy 2020 
- Næringskonferanse på Jægtvolden Fjordhotell 05.03.12
- Folkevalgtopplæring for Eldres Råd og Rådet for funksjonshemmede er gjennomført.
- Oppstartsmøte destinasjon Innherred
- Kontrollutvalgsmøte
- Valgkomitemøte Innherred Renovasjon.
- Fylkesrådet besøker Inderøy kommune 13.03.12

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 19/12 Inderøy rådhus byggetrinn II - funksjoner og kostnader

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy rådhus byggetrinn II gjennomføres med utgangspunkt i framlagt planskisse alt. 4 og 
innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kroner inklusive mva.

Revidert øvre kostnadsramme for prosjektet Inderøy rådhus med familiesenter økes fra 33,5 
mill. kroner til 38,0 mill. kroner inklusive mva. (30,4 mill. inkl mva) 

Netto utgiftsøkning – i alt 3,6 mill. kroner – finansieres ved lånopptak.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet herunder inngå avtale med politiet om 
leieavtale i helsebygget. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Inderøy rådhus byggetrinn II gjennomføres med utgangspunkt i framlagt planskisse alt. 4 og 
innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kroner inklusive mva.

Revidert øvre kostnadsramme for prosjektet Inderøy rådhus med familiesenter økes fra 33,5 
mill. kroner til 38,0 mill. kroner inklusive mva. (30,4 mill. inkl mva) 

Netto utgiftsøkning – i alt 3,6 mill. kroner – finansieres ved lånopptak.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet herunder inngå avtale med politiet om 
leieavtale i helsebygget. 


