
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 25.09.2012

Tidspunkt: 09:00  -  13:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ragnar Nossum SP Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF
Ragnhild Kjesbu SP Geir Tore Strand AP
Trond Bjørken AP Harald Ness AP
Siv Furunes SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Randi Løkken AP Arne Bragstad Rannem SP
Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Otte Vatn SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Per Egil Undersåker SP
Terje Arnevik H
Mads Arild Nervik AP

Merknader: Etter møtet var hovedutvalget på besøk ved Røra skole og barnehage.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Finn Madsen Kommunalsjef



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Siv Furunes Terje Arnevik

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 56/12 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 
30.08.2012.

PS 57/12 Kulturplan 2013 - 2025 - høring

PS 58/12 Sammen om en bedre kommune - utviklingsprogram

PS 59/12 Temasak: Kvalitetsplan skole

PS 60/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 61/12 Ordfører orienterer

PS 62/12 Avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag 
fylkeskommune om utvikling av Inderøy oppvekst- og 
kultursenter.



Saker til behandling

PS 56/12 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.2012.

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Tilleggsnotat fra rådmannen datert 24.09.2012 vedr. investeringsprosjekt ble utdelt i møtet.
Følgende tillleggspunkt tas inn i rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Saksordfører:  Ragnhild Kjesbu 

Rådmannen foreslo slikt tillegg:
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Avstemming:

Rådmannens forslag med tillegg.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.



PS 57/12 Kulturplan 2013 - 2025 - høring

Rådmannens forslag til vedtak

Kulturplan Inderøy kommune 2013 - 2025 – Høringsutkast og Kulturplan Inderøy kommune 
2013 - 2025 – Vedlegg, sendes ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i tråd med  Plan- og 
bygningslovens krav til planprosedyre for kommunedelplaner (PBL § 4-1). 
Høringsfrist: 9. november 2011.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Saksordfører: Ragnar Nossum

Nestleder Ann-Kristin W. Langfjæran ledet møtet da leder presenterte saken.

SP v/Ragnar Nossum fremmet slike endringer i planen:

Side 50.
Setningen «Kirken er den eldste kulturinstitusjon i kommunen» flyttes fremst i avsnittet.
Nytt mål: Kirkebyggene skal være i en slik stand at de fungerer godt som ramme rundt kirkens egne 
funksjoner.

Side 51.
Mål, andre kulepunkt: ……….næringsutvikling og økt bolyst.

Side 63.
Ungdomskulturen, tiltak.  Stryk alt etter kommaet (gamle brannstasjonen).

Ragnar Nossum bad om gruppemøte og møtet ble heva.

Votering over SP sitt forslag:  Enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

Kulturplan Inderøy kommune 2013 - 2025 – Høringsutkast og Kulturplan Inderøy kommune 
2013 - 2025 – Vedlegg, sendes ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i tråd med  Plan- og 
bygningslovens krav til planprosedyre for kommunedelplaner (PBL § 4-1), med endringer.
Høringsfrist: 9. november 2011.

PS 58/12 Sammen om en bedre kommune - utviklingsprogram

Rådmannens forslag til vedtak



Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus 
på bistand- og omsorgsområdet.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012: 

Omforent forslag fra Ida Stuberg og Harald Ness til tillegg i forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget ber om at et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i 
prosjektet.

Avstemming:

Rådmannens forslag med omforent forslag enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:

Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus 
på bistand- og omsorgsområdet.

Arbeidsmiljøutvalget ber om at et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i 
prosjektet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Saksordfører:  Harald Ness

Harald Ness foreslo slikt tillegg:
Et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i prosjektet.

Votering:  
Harald Ness sitt forslag enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Harald Ness sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus 
på bistand- og omsorgsområdet.

Et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i prosjektet.



PS 59/12 Temasak: Kvalitetsplan skole

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Kvalitetsplan grunnskole. Drøftingsnotat med vedlegg, ble lagt på PDF Expert og hjemmesida.

Rådmannen orienterte.

Mange innspill kom fram og tas med i det videre arbeidet med planen.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.
Innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeid med planen.

PS 60/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap ble lagt på PDF Expert og på 
kommunens hjemmeside den 20.09.12.

Rådmannen orienterte om
- Tilbakemelding fra fylkesmannen i N-T vedr. bofellesskap på Ness
- Miljørettet helsevern

Siv Furunes stilte spørsmål om tilbringertjenesten og TT-kort.
Rådmannen svarte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 61/12 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Ordføreren orienterte om
- Inderøy 2020 – status 
- Møte med HINT – bl.a. om kommunesammenslåing og skolesatsing
- DMS – åpning av dialyseenheten.
- Deltakelse på Helsekonferanse
- E6 og banesatsing – planlegging/skisser

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 62/12 Avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om utvikling 
av Inderøy oppvekst- og kultursenter.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av 

Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre 

mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.

2. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i 

prosjektorganisasjonens  styringsgruppe.

3. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl mva. Inderøy kommune 

dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Lånopptak 1,2 mill. kroner

b. Mva-refusjon 0,3 mill. kroner

4. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr. 

500.000,- inklusive mva.

5. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: 

a. Arealbehovene fra mulighetstudien gjennomgåes med sikte på reduksjon inntil 10 %.

b. Det gjennomføres en tidlig avklaring av forutsetninger og muligheter for å innarbeide 

en storhall 2 i en løsning.

6. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet. 



Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Harald Ness ba om gruppemøte og møtet ble heva i 10 minutter.

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik: Punkt b) i Hovedpunkt 5 trekkes.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

1. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om 

utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne 

redaksjonelle og andre mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.

2. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i 

prosjektorganisasjonens  styringsgruppe.

3. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl. mva. Inderøy kommune 

dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Lånopptak 1,2 mill. kroner

b. Mva.-refusjon 0,3 mill. kroner

4. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr. 

500.000,- inklusive mva.

5. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: 

                     Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon inntil 10 %.

6. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av 

prosjektkonseptet. 


