
Møteprotokoll

Utvalg: Eldres råd

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 01.03.2012

Tidspunkt: 12:00  -  15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Svein Jørum Erna Markhus
Kjell Aasebø Ragnhild Lyngstad
Otte Vatn SP Kristian Austad

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Reidun Huseth Enhetsleder kultur og informasjon
Gunnar Winther Enhetsleder plan og næring



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Svein Jørum Erna Markhus Kristian Austad

______________________        ______________________         _______________________
Ragnhild Lyngstad Kjell Aasebø Otte Vatn 

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 5/12 Planstrategi 2012-2016

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
2012-2025

PS 6/12 Planprogram for Kulturplan 2013 - 2025 for Inderøy kommune

PS 7/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker



Saker til behandling

PS 5/12 Planstrategi 2012-2016

Planprogram 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 Rådet for funksjonshemmede - 27.02.2012:

Planlegger Kristin Volden orienterte om planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel 2012-2025.

Hans Henrik Nørholm foreslo:
Nytt pkt. 5.4  Universiell utforming.

Avstemming:

Framlagt forslag enstemmig.

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 27.02.2012:

Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi, med følgende tillegg:
Nytt pkt. 5.4  Universell utforming.

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

Behandling i Eldres råd - 01.03.2012:

Enhetsleder  næring og plan, Gunnar Winther, orienterte.

Felles forslag til uttalelse:
Eldres råd er svært interessert i å få muligheten til å komme med innspill i både delplaner og 
overordnede planer.

Eldres råd forventer at det blir arrangert temamøter i forbindelse med alle planer.



Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 01.03.2012

Eldres råd er svært interessert i å få muligheten til å komme med innspill i både delplaner og 
overordnede planer.

Eldres råd forventer at det blir arrangert temamøter i forbindelse med alle planer.

PS 6/12 Planprogram for Kulturplan 2013 - 2025 for Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Harald Ness fratrådte møtet.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 27.02.2012:

Enhetsleder kultur og informasjon, Reidun Huseth oreinterte om planprogrammet.

Forslag til uttalelse:
Rådet for funksjonshemmede mener at universell utforming må være gjennomgående i 
arbeidet med kulturplan 2013-2025.

Avstemming:

Forslaget enstemmig.

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 27.02.2012:

Rådet for funksjonshemmede mener at universell utforming må være gjennomgående i 
arbeidet med kulturplan 2013-2025.

Behandling i Eldres råd - 01.03.2012:

Enhetsleder kultur og informasjon, Reidun Huseth, orienterte om planprogrammet.

Felles forslag til uttalelse:
Kulturplanen må ivareta eldreperspektivet på en måte som hensyntar muligheten for 
engasjement og deltakelse.

Eksisterende kulturtilbud i grendene bør videreutvikles.

Avstemming:

Enstemmig.



Uttalelse i Eldres råd - 01.03.2012:

Kulturplanen må ivareta eldreperspektivet på en måte som hensyntar muligheten for 
engasjement og deltakelse.

Eksisterende kulturtilbud i grendene bør videreutvikles.

PS 7/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Eldres råd - 01.03.2012:

Rådmannen orienterte om
- Frisklivssentral – en oppfølging av samhandlingsreformen.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Eldres råd - 01.03.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.


