
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Hovedutvalg Folk 

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus 

Dato: 22.05. 2012 

Tidspunkt: 09:00  -  12:45 

 

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 

  Geir Tore Strand AP 

Siv Furunes SV Harald Ness AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP   

Randi Løkken AP   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

Per Egil Undersåker SP 

  

 

Merknader 

Sak 28/12 ble behandlet som første sak i møtet. 

 

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 

 

Etter møtet foretok hovedutvalget befaring ved Maurtuva Vekstgård, Utøy. 

 

 

 

Dessuten møtte: 

Navn  

Finn Madsen Fung. rådmann 

Per Arne Olsen Enhetsleder bistand og 

omsorg 

 

 



 

 

 

 

 

Underskrifter: 

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

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Ragnar Nossum Geir Tore Strand Otte Vatn 
 
 

Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Untatt 

off. 

 Saker til behandling  

PS 25/12 Bestillingstransport: Prioritering av tidspunkt tilbringertjeneste 
til Røra, Forvaltning av TT-ordningen og servicetransport 
Mosvik 

 

PS 26/12 Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller 28. og 29. april 
2012 

 

PS 27/12 Rapport fra salgsbevillingskontroll i Mosvik  

PS 28/12 Temasak:  Demensomsorgen. Rådmannen gir en statusrapport. 
Laila Hollås, leder i Inderøy Demensforening, vil gi en 
orientering. 

 

PS 29/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker  

 Saker til behandling  

PS 30/12 Ordfører orienterer  

PS 31/12 Programmet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring  

 

 

  



Saker til behandling 

PS 25/12 Bestillingstransport: Prioritering av tidspunkt tilbringertjeneste til Røra, Forvaltning 
av TT-ordningen og servicetransport Mosvik 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken. 
 
Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget. 

Behandling i Eldres råd - 16.05.2012:  

Omforent forslag: 
Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken men med slik 
endring: 
Mandag – fredag, siste tidspunkt til Røra kl. 22.50. 
 
Eldres råd er skeptisk til for sterk reduksjon av TT-kort. 
 
Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget men at servicetransport Kjerknesvågen/Sandvollan deles opp i to ruter. 
 
Kommunens generelle tilbud til eldre legges til disse tidspunkt som servicetransporten dekker. 
 
Ordningen evalueres etter ett år. 
 
Tilbudet må kunngjøres godt. 
 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Uttalelse i Eldres råd - 16.05.2012: 

Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken men med slik 
endring: 
Mandag – fredag, siste tidspunkt til Røra kl. 22.50. 
 
Eldres råd er skeptisk til for sterk reduksjon av TT-kort. 
 
Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget men at servicetransport Kjerknesvågen/Sandvollan deles opp i to ruter. 
 
Kommunens generelle tilbud til eldre legges til disse tidspunkt som servicetransporten dekker. 
 
Ordningen evalueres etter 1 år. 



 
Tilbudet må kunngjøres godt. 
 
 

 

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 16.05.2012  

Som innstillingen med følgende tillegg: 
Tjenesten evalueres etter 1 år.     
«Eldre og uføre»  på siste side i saksframlegget endres til «eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne» 

Avstemming 

Enstemmig 

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 16.05.2012 

Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken. 
 
Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget. 
 
Tjenesten evalueres etter 1 år.     
«Eldre og uføre»  på siste side i saksframlegget endres til «eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne» 
 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012  

Siv Furunes fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag: 
1. Som rådmannens forslag 
2. Administrasjonen bes om å utrede mere fleksible løsninger som kan bestilles f.eks. ett døgn  
før avreise. 
3. Ordningen evalueres ved årsskiftet 2012/2013 

Avstemming 

Rådmannens forslag med tillegg av forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012 

1. Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken. 
Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt i 

saksframlegget. 

2. Administrasjonen bes om å utrede mere fleksible løsninger som kan bestilles f.eks. ett døgn  før 
avreise. 

3. Ordningen evalueres ved årsskiftet 2012/2013 

 

 



PS 26/12 Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller 28. og 29. april 2012 

Rådmannens forslag til vedtak 

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller utført 28. og 29. april 2012 tas til etterretning. 
 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012  

 

Avstemming 

Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012 

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller utført 28. og 29. april 2012 tas til etterretning. 
 

 

PS 27/12 Rapport fra salgsbevillingskontroll i Mosvik 

Rådmannens forslag til vedtak 

Rapport fra salgsbevillingskontroll for Mosvik tas til etterretning. 

 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012  

 

Avstemming 

Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012 

Rapport fra salgsbevillingskontroll for Mosvik tas til etterretning. 
 

 

PS 28/12 Temasak:  Demensomsorgen. Rådmannen gir en statusrapport. Laila Hollås, leder i 
Inderøy Demenforening, vil gi en orientering. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012  

Laila Hollås fra Inderøy demensforening orienterte om foreningens arbeid med demensomsorg 

som «Gokroken», pårørendeskolen, Maurtuva Vekstgård og «En bedre hage» ved 

Inderøyheimen. 

 

Enhetsleder Per Arne Olsen orienterte om arbeidet med demensomsorg i Inderøy kommune med 

utgangspunkt i sentrale føringer, og lokal Helse - og omsorgsplan 2012-2019 og Boligsosial 

handlingsplan.  



Avstemming 

Informasjon i møtet tas til orientering, enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012 

Informasjon i møtet tas til orientering. 

 

PS 29/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012  

Rådmannen viste til utsendt notat og orienterte spesielt om: 

 Inderøy oppvekst- og kultursenter  

 Rammer for startlån 

 Vurdering i forhold til MOT i skolen/samfunnet 

 Skoleskyss 

Avstemming 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering, enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 

 

  



Saker til behandling 

PS 30/12 Ordfører orienterer 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012  

Ordfører var ikke til stede og saken ble utsatt. 

Avstemming 

Saken utsatt, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012 

Saken utsatt. 

 

PS 31/12 Programmet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering. 

 

2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014. 

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides 

tilsvarende. 

 

3. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og 

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012.  

 

4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker 

en representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger. 

 

5. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og 

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling. 

 

6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012  

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012 

1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering. 



 

2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014. 

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende. 

 

3. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og rapporteringslinjer 

følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012.  

 

4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en 

representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger. 

 

5. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, Sentrumsutvikling 

Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, 

Annen stedsutvikling. 

 

6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner.  

 

 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012  

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012 

1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering. 

 

2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014. 

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende. 

 

3. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og rapporteringslinjer 

følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012.  

 

4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en 

representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger. 

 

5. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, Sentrumsutvikling 

Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, 

Annen stedsutvikling. 

 

6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner.  

 

 



 


