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Generelt. For så vidt gjelder månedens rapportering så vises til egen sak om tertialrapportering hvor 

økonomi, drift og prosjekter er kommentert. 

Orientering om utvidet jakttid for elg.  Det vil i hovedutvalg natur bli gitt en statusoppdatering på 

opplegget for elgjakta, jfr. korrespondanse med grunneierlag/utmarkslag som delvis er direkte 

distribuert til medlemmene av hovedutvalg. 

Arbeidet med miljøplanen. Rådmannen har fått en henvendelse fra Arne Rannem med anmodning 

om å redegjøre for arbeidet med ny miljøplan.  Jeg er forberedt på og – det er uansett naturlig – å 

redegjøre for dette i hovedutvalg naturs møte. 

Skole og kulturcampus Venna. Det er forhandlet fram en avtale om et utvidet forprosjekt som skal 

føre fram til et grunnlag for endelig beslutning og valg av en totalentreprise. Rådmannen vil be om å 

få behandlet dette som ekstrasak – i folk og formannskap og eventuelt også i kommunestyret. Vi får 

ikke ut saken før mandag. 

KVU – vegplan. Det vises til fremlagt forslag til plan for videre utbygging av veg og bane. Det vil bli 

gitt nødvendige orienteringer i møter. 

Akuttsenger – DMS. Det er lagt planer om å omdisponere 4 av 16 plasser ved DMS til akuttplasser, 

ref tidligere redegjørelser og  behandling.  DMS Inntrøndelag er ikke kommet med på listen over 

bevilgningsmottakere i 2012. Realistisk oppstart er høsten 2013. Denne saken forutsetter 

reformulering av vertskommuneavtalene – en sak som egentlig var tenkt behandlet i denne 

møterunden. Ettersom tidsaspektet ikke lenger er så påtrengende, finner jeg det naturlig å bruke noe 

mer tid på denne saken, jfr. også det forhold at Inderøy kommune p.t. er i et legevaktssamarbeide 

med Samkommunen og Frosta. 

Frisklivsmidler. Det er fortsatt betydelig aktivitet innenfor Investsamarbeidet for å utvikle tilbud med 

utgangspunkt i samhandlingsreformens intensjon. Investsamarbeidet har i den forbindelse søkt 

fylkesmannen om skjønnsmidler til å etablere et styrket frisklivstilbud i de samarbeidende 

kommuner. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 


