
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede 

Møtested: 1. etasje, Inderøy Rådhus 

Dato: 12.04.2012 

Tidspunkt: 13:00  - 15.00  

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ida Stuberg SP Arvid Nervik  
Hans Henrik Nørholm  Kristin Lie Slapgaard  
Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP 
Harald Ness AP   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Randi Winje Rørstad    
    

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

Sigrun Solem  
  

 
Merknader: Før møtets start var det felles orientering sammen med Eldres Råd. 

 

 
 

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. 

 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Ida Stuberg Kristin Lie Slapgaard Harald Ness 
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Utvalgs- 
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 Saker til behandling  

PS 7/12 Kulturplan 2013-2025. Planprogram  

PS 8/12 Gjennomføring av innbyggerundersøkelse i 2012  

PS 9/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker  

RS 1/12 Nord-Trøndelag fylkeskommunes likestillings- og 

mangfoldspris 2011 - Aktuelle kandidater 

 

 

 

Saker til behandling: 

PS 7/12 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 

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 Rådet for funksjonshemmede - 12.04.2012 
Ordfører la fram følgende redaksjonelle endringsforslag i pkt. IV i planforslaget.: 
«..næringslivet i de opprinnelige kommunene» endres til næringslivet i kommunen…. 

Avstemming: 

Enstemmig som rådmannens forslag med endringsforslag fremmet i møtet. 

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 12.04.2012 

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.  

            ..næringslivet i de opprinnelige kommunene endres til næringslivet i kommunen…. 
 

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. 

 

PS 8/12 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. 

 
 

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 12.04.2012  

Avstemming: 

Enstemmig. 

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 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 9/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker 

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 12.04.2012  
Rådmannen orienterte om: 

 Legetjenesten.  Flytting til nye lokaler 

 Regnskap 2011 og rådmannens revisjonsberetning. 

 Samhandlingsreformen 

 Investsamarbeidet - helseprosjekter 

 Kjøkkentjenesten ved sykeheimene 

 Barnefattigdom  

 Aktivitetstilbudet på de ulike aktivitetsområdene 

 
RS 1/12.  Nord-Trøndelag fylkeskommunes likestillings- og mangfoldspris 2011 – Aktuelle 
kandidater. 
Møtet ble lukket under behandlingen. Jf. Off.lovens §26.2. 
Avstemming: 
Enstemmig. 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede - 12.04.2012: 

-Redegjørelsen tatt til orientering. 
 
 

 


