
Møteprotokoll

Utvalg: Eldres råd

Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 12.04.2012

Tidspunkt: 13:00  -  15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Svein Jørum Erna Markhus
Kjell Aasebø Ragnhild Lyngstad
Kristian Austad

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Otte Vatn SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader:  Ved møtets start var det felles orientering sammen med Rådet for funksjonshemmede.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Svein Jørum Ragnhild Lyngstad   Kjell Aasebø

________________________       __________________________
  Erna Markhus/s Kristian Austad

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 8/12 Kulturplan 2013-2025. Planprogram

PS 9/12 Gjennomføring av innbyggerundersøkelse i 2012

PS 10/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker



Saker til behandling

PS 8/12 Kulturplan 2013-2025. Planprogram

Rådmannens forslag til vedtak

1. Forslag til Planprogram, Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025 vedtas med følgende endring:

Kapittel V, Tema. Aktuelle satsningsområder
Pkt. 8. Idrett legges til som nytt tema. 

2. Alle innspill som er mottatt innen høringsfristen 22.03.12 og innspill fra temamøte i Inderøy 
kommunestyre den 19.03.12  tas inn som del av plangrunnlaget og vurderes i det videre 
planarbeidet.

Behandling i Eldres råd - 12.04.2012:

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 12.04.2012

3. Forslag til Planprogram, Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025 vedtas med følgende endring:

Kapittel V, Tema. Aktuelle satsningsområder
Pkt. 8. Idrett legges til som nytt tema. 

4. Alle innspill som er mottatt innen høringsfristen 22.03.12 og innspill fra temamøte i Inderøy 
kommunestyre den 19.03.12  tas inn som del av plangrunnlaget og vurderes i det videre 
planarbeidet.

PS 9/12 Gjennomføring av innbyggerundersøkelse i 2012

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse første halvår 2012, med ferdigstillelse 
av rapport innen 10.september 2012.

2. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i henhold til KS sin standard innbyggerundersøkelse og 
kommunen deles geografisk inn i henhold til gjeldende skolekretser.

3. Det legges opp til undersøkelser hvert 4. år.

Behandling i Eldres råd - 12.04.2012 



Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 12.04.2012

1. Inderøy kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse første halvår 2012, med 
ferdigstillelse av rapport innen 10.september 2012.

2. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i henhold til KS sin standard innbyggerundersøkelse og 
kommunen deles geografisk inn i henhold til gjeldende skolekretser.

3. Det legges opp til undersøkelser hvert 4. år.

PS 10/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Eldres råd - 12.04.2012:

Rådmannen orienterte om
-Legetjenesten flytter ut av Rådhuset og inn i nytt legesenter.
-Forhandling med legene om privatisering av tjenesten fra 01.01.2013.
-Regnskap m/beretning for 2011.
-Budsjettrevisjon.
-Gjennomføring av Samhandlingsreformen.
-INVEST – samarbeidsordninger – helseprosjekter.
-Kjøkkentjenesten ved sykeheimene.
-Barnefattigdom.
-Aktivitetstilbudet ved aktivitetsområdene.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Eldres råd - 12.04.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.


